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 ٦

ijk  

  مقدمة معايل مدير اجلامعة اإلسالمية
م بالقلم علّم اإلنسان ما مل يعلم، والصالة احلمد هللا الذي علّ

والسالم على رسول اهلدى الذي أمر بالعلم قبل العمل، فبه ارتفع وتقدم، 
وعلى آله وأصحابه وموبعد. بأثره اقتفى والتزمن :  

فإنَّ االشتغال بطلب العلم والتفقّه يف الدين من أجلّ املقاصد وأعظم 
ذلك ندب إليه الشارع احلكيم يف كثري من  ل؛الغايات وأوىل املهمات

           º ¹ ]:  بالزيادة منه؛ فقال تعاىلr نبيه ر وأم،نصوص كتابه

» ¼  ¾½  ¿ À Á Â          Ã Ä Å Æ Ç È    

É Ê Ë Ì Í  Î  Ï Z ]١٢٢: التوبة[.  
  ].١١٤: طه[ Z 3 2 1 0 ]: وقال جلّ وعال

r :))تفقّه يف الدين فقال  اخلري كلَّه على الrوقد رتب النيب 
((فق عليهوقال .  متr :))

      ((فق عليها مما يدلّ على وهذ . مت
   .أمهيته وعظم شأنه

د من الكتاب والسناملستم رعية لذلك كان االهتمام بالعلم الش
 السلف الصاحل هو اهلدف األمسى ملؤسس هذه الدولة املباركة امللك وفهِم

 وكذلك أبناؤه من بعده الذين كانت هلم اليد -يرمحه اهللا–عبدالعزيز 
 وخصوه ، فائقةً فأولوه عنايةً؛ يف االهتمام بالعلم وأهله السبِقمدالطوىل وقَ

   .عبادجبهود مباركة، ظهرت آثارها على البالد وال
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حفظه –وكان خلادم احلرمني الشريفني امللك عبداهللا بن عبدالعزيز 

 ملقصودها، ومن ذلك قت على سوقها ووفّ استوت واضحةٌ جهود-اهللا
 وفتح مجيع الوسائل ذات العالقة بالتطوير ،أمره بزيادة عدد اجلامعات

شتى والتنقيح والتأليف والنشر كعمادات ومراكز البحث العلمي يف 
 اليت أولت -العاملية العلمية–اجلامعات وعلى رأسها اجلامعة اإلسالمية 

  . البحث العلمي اهتماماً بالغاً وجعلته غاية من غاياا وهدفاً من أهدافها
ومن هنا فعمادة البحث العلمي باجلامعة تم بالبحوث العلمية نشراً 

 من أجل النهوض ؛رجهاومجعاً وترمجة وحتكيماً يف داخل اجلامعة وخا
شر، ومن ذلك كتاب،بالبحث العلميأليف والنوالتشجيع على الت  :

] 
 [أحمد بن محمَّد / د :تأليف

  . بن عاید الرفاعي
 ويرزقنا اإلخالص يف أسأل اهللا أنْ يوفّقنا مجيعاً ملا حيب ويرضى

القول والعمل، وصلّى اهللا وسلَّم وبارك على نبينا حممٍد وعلى آله 
  .وأصحابه أمجعني،  وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

  مدير الجامعة اإلسالمية

  محمد بن علي العقال/ د.أ
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  املقدمة
 شرور إنَّ احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من

أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال 
ا هادي له، وأشهد أنْ ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أنَّ حممد

  :  وعلى آله واتباعه إىل يوم الدين، أما بعدeعبده ورسوله 
ء منذ عهد    فإنَّ علم الفقه من أهم العلوم وأشرفها، وقد اهتم به العلما

 وإىل يومنا هذا، ومن هؤالء العلماء األئمة األربعة أبو حنيفة eالنيب 
ومالك والشافعي وأمحد رمحهم اهللا تعاىل، الذين أصبح لـهم فيما بعد 

أصحاب وأتباع قاموا بنشر أقوالـهم الفقهية، ومتسكوا بـها، ودسوا ر
حلنابلة يف وقته تالميذهم فقه اإلمام الذي اتبعوه، ومن هؤالء شيخ ا

ومدرسهم ومفتيهم احلسن بن حامد البغدادي رمحه اهللا تعاىل، والذي يعد 
من اتهدين يف املذهب احلنبلي، ومن أصحاب االختيارات الفقهية الذين 
حيرص فقهاء احلنابلة على النص على اختياراتـهم، مما يدلُّ على مكانته 

 جبمع آراء ابن حامد يقد أشار أحد مشاخي احلنابلة، ولرمحه اهللا بني علماء
فوجدت يف نفسي الرغبة إىل مجع آراء هذا العامل احلنبلي، وخاصة أنه مل 

  .يكن مقلِّداً حمضاً بل له اختيارات كثرية خالف فيها املذهب
  :أسباب اختيار البحث

 شيخ دعنه يإمكانة ابن حامد رمحه اهللا بني فقهاء احلنابلة، حيث -١
ل أصحاب الوجوه ائنابلة يف وقته ومدرسهم ومفتيهم، ومن الرواد األواحل

  .يف املذهب، بل قد عد من اتهدين يف املذهب احلنبلي
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٩ المــقـــدمـــــة

كثرة اختياراته الفقهية، مما يدلُّ على علو شأنه يف الفقه، وأنه مل يلتزم -٢
يه األئمة باألخذ باملذهب احلنبلي، يف كلِّ ما يقرره، بل قد خيالف ما عل

  .األربعة يف بعض املسائل
أنَّ البحث يف اختيارات أحد العلماء يساعد الباحث على التعرف على -٣

حكم كثري من املسائل يف أبواب متعددة من أبواب الفقه، وال يقتصر على 
  .    باب معين

  :خطة البحث
مع صعوبة تقسيم اخلطة يف فقه الشخصيات فقد اجتهدت يف تنسيق 

 والتقريب بني األبواب والفصول واملسائل بقدر اإلمكان، وقد اخلطة
  :اشتملت اخلطة على مقدمة ومتهيد ومثانية أبواب وخامتة وفهارس

وحتتوي على أسباب اختيار املوضوع، وخطة البحث، : املقدمة: أوالً
  .ومنهجي يف البحث، وكلمة الشكر

هللا تعاىل، وفيه مثانية   وفيه ترمجة احلسن بن حامد رمحه ا:التمهيد: ثانياً
  :مطالب

  .امسه ونسبه وكنيته وشهرته ولقبه ووالدته: املطلب األول
  .مكانته العلمية: املطلب الثاين
  .عقيدته: املطلب الثالث
  .شيوخه: املطلب الرابع
  .تالميذه: املطلب اخلامس
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١٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .مؤلفاته: املطلب السادس
  . وفاته: املطلب السابع
  .اء عليهثناء العلم: املطلب الثامن

  : وفيه مثانية أبواباختيارات ابن حامد الفقهية،: ثالثاً
  : وفيه ستة فصوليف الطهارة،: الباب األول
  .يف املياه واآلنية، وفيه مثاين مسائل: الفصل األول
  .يف االستنجاء وإزالة النجاسة، وفيه مثاين مسائل: الفصل الثَّاين
  .ليف الوضوء، وفيه سبع مسائ: الفصل الثَّالث
  .يف املسح على اخلفني، وفيه مخس مسائل: الفصل الرابع
  .يف التيمم، وفيه مثاين مسائل: الفصل اخلامس
  .يف احليض، وفيه ست مسائل: الفصل السادس

  :  وفيه أحد عشر فصالًيف الصالة،: الباب الثَّاين
  .يف وجوب الصالة، وفيه مسألتان: الفصل األول
  .ذان، وفيه ثالث مسائليف األ: الفصل الثَّاين
  .يف شروط الصالة، وفيه إحدى عشرة مسألة: الفصل الثَّالث
  .يف صفة الصالة، وفيه تسع مسائل: الفصل الرابع
  .يف سجود السهو، وفيه أربع مسائل: الفصل اخلامس
  .يف صالة التطوع، وفيه ثالث مسائل: الفصل السادس
  . عشر مسائليف صالة اجلماعة، وفيه: الفصل السابع
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١١ المــقـــدمـــــة

  .يف صالة أهل األعذار، وفيه ثالث مسائل: الفصل الثَّامن
  .يف صالة اجلمعة والعيدين، وفيه ثالث مسائل: الفصل التاسع
  .يف صالة الكسوف واالستسقاء، وفيه تسع مسائل: الفصل العاشر

  .يف اجلنائز، وفيه تسع مسائل: الفصل احلادي عشر
  : وفيه أربعة فصولالصيام واحلج واجلهاد،يف الزكاة و: الباب الثَّالث
  :يف الزكاة، وفيه ثالثة مباحث: الفصل األول
  .يف زكاة بـهيمة األنعام، وفيه ست مسائل: املبحث األول
  .يف زكاة اخلارج من األرض واألمثان، وفيه عشر مسائل: املبحث الثَّاين
  .يف إخراج الزكاة، وفيه تسع مسائل: املبحث الثَّالث
  :يف الصيام، وفيه ثالثة مباحث: الفصل الثَّاين

  .يف النية يف الصيام، وفيه ثالث مسائل: املبحث األول
  .يف أحكام اجلماع يف نـهار رمضان، وفيه مسألتان: املبحث الثَّاين
  . يف االعتكاف، وفيه مسألتان: املبحث الثَّالث
  :يف احلج، وفيه ثالثة مباحث : الفصل الثَّالث

  .يف وجوب احلج وصفته، وفيه مثاين مسائل: ملبحث األولا
  .يف املواقيت وحمظورات اإلحرام، وفيه مخس مسائل: املبحث الثَّاين
يف الفدية وجزاء الصيد واهلدي واإلحصار، وفيه ست : املبحث الثَّالث

  .مسائل
  . يف اجلهاد وأحكام أهل الذمة، وفيه ست مسائل: الفصل الرابع

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


١٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

وفيه سبعة فصوليف املعامالت،: ابعالباب الر :  
  .يف البيوع، وفيه عشر مسائل:الفصل األول
  .يف الصلح والوكالة واحلجر، وفيه ست مسائل:الفصل الثَّاين
  .يف اإلجارة واملساقاة والسبق، وفيه أربع مسائل:الفصل الثَّالث
  .يف الشفعة والغصب، وفيه ست مسائل:الفصل الرابع
  . الشركة، وفيه أربع مسائليف:الفصل اخلامس
  .يف اللقيط، وفيه ثالث مسائل: الفصل السادس
  .يف الوقف والوصايا واملواريث، وفيه عشر مسائل: الفصل السابع

 وفيه أربعةيف النكاح والطَّالق وما يتعلَّق بـهما، :الباب اخلامس

  :فصول
  :يف النكاح، وفيه أربعة مباحث: الفصل األول
يف حكم النكاح وأركانه وشروطه، وفيه إحدى عشرة : ولاملبحث األ

  .مسألة
  .يف العيوب يف النكاح، وفيه مسألتان: املبحث الثَّاين
  .يف الصداق، وفيه ست مسائل: املبحث الثَّالث
  .يف اخلُلْع، وفيه ثالث مسائل: املبحث الرابع
  .يف الطَّالق، وفيه سبع عشرة مسألة: الفصل الثَّاين

  :يف اإليالء والظَّهار واللعان والِعدد، وفيه أربعة مباحث: صل الثَّالثالف
  .يف اإليالء، وفيه مسألتان: املبحث األول
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١٣ المــقـــدمـــــة

  .يف الظِّهار، وفيه ست مسائل: املبحث الثَّاين
  .يف اللعان، وفيه ثالث مسائل: املبحث الثَّالث
  .يف الِعدد، وفيه مسألتان: املبحث الرابع
  . يف الرضاع والنفقات، وفيه مثاين مسائل:الفصل الرابع

  : وفيه مخسة فصوليف اجلنايات واحلدود،: الباب السادس
  .يف اجلنايات، وفيه أربع عشرة مسألة: الفصل األول
  .يف الديات، وفيه مسألتان: الفصل الثَّاين
  .يف كفارة القتل، وفيه مسألتان: الفصل الثَّالث
  . وفيه مسألتانيف القسامة،: الفصل الرابع
  :يف احلدود، وفيه أربعة مباحث: الفصل اخلامس
  .يف حد الزىن، وفيه مخس مسائل: املبحث األول
  .يف حد القذف، وفيه ست مسائل: املبحث الثَّاين
  .يف حد السرقة، وفيه مسألة واحدة: املبحث الثَّالث
  .يف حد الردة، وفيه مسألة واحدة: املبحث الرابع

  : وفيه فصالنيف األميان والنذور واألطعمة والصيد،: لباب السابعا
  .يف األميان والنذور، وفيه أربع مسائل: الفصل األول
  .يف األطعمة والصيد، وفيه مخس مسائل: الفصل الثَّاين
  : وفيه فصالنيف القضاء والشهادات واإلقرار،:  الباب الثَّامن
  .دات، وفيه سبع مسائلفـي الـقضاء والشها: الفصل األول
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١٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .يف اإلقرار، وفيه ست مسائل: الفصل الثَّاين
 وتتضمن أهم ما توصلت إليه من نتائج من خالل البحث :اخلامتة: رابعاً

  .يف املوضوع
  : وهيالفهارس العامة،: خامساً

  .فهرس اآليات القرآنية الكرمية
  .فهرس األحاديث واآلثار

  .فهرس األعالم
  .ةفهرس الكلمات الغريب

  .فهرس املصادر واملراجع
  .فهرس املوضوعات

  
  :منهجي يف البحث

  :لقد سرت يف كتابة البحث على املنهج التايل
، وماًحسب عدد مسائل البحث عمعلى قمت بترقيم املسائل الفقهية -١

  .وكذا ترقيمها كتابة برقم خاص يف مبحثها اخلاص بـها
، مع بيان من وافقه من ر املسألة باختيار ابن حامد رمحه اهللادصأُ-٢

  .احلنابلة وغريهم
إذا وافق اختيار ابن حامد املذهب عند احلنابلة اكتفيت بالنص على -٣

ذلك موثقاً ذلك من مصادرهم دون استقصاء ملن قال به من احلنابلة، وإنْ 
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١٥ المــقـــدمـــــة

خالف املذهب فإنين أذكر من اختار هذا القول من علماء احلنابلة غري ابن 
  .حامد
اختيار ابن حامد رمحه اهللا رواية عن اإلمام أمحد رمحه اهللا إذا وافق -٤

فإني أذكر يف احلاشية من نقلها عنه إن وجدت يف كتب مسائل اإلمام 
  .املطبوعة، أو نص على الناقل يف كتب احلنابلة

شتهر من املذاهب الفقهية يف املسألة عند احلنابلة وبقية اأذكر ما -٥
أذكر أحد املذاهب فهذا يعين أين مل أجد لـهم املذاهب األربعة وإن مل 

  .قوالً يف املسألة
أحبث املسألة حبثاً فقهياً مقارناً، مع ذكر أدلة كل قول،  مث أبين -٦

الراجح يف املسائل اليت ظهر يل رجحان أحد األقوال فيها، وإال فإني أترك 
  .الترجيح إذا مل يظهر يل رجحان أحد األقوال يف املسألة

  .مت بعزو اآليات القرآنية إىل سورها مع ذكر رقم اآليةق-٧
قمت بتخريج األحاديث واآلثار الواردة يف البحث، فإنْ كان يف -٨

الصحيحني أو أحدمها فإني اقتصر يف خترجيه على ذلك، وإنْ كان يف 
غريمها فإنين أقوم بتخرجيه من بقية الكتب الستة، ومن غريها من كتب 

جة احلديث من حيث الصحة والضعف معزواً ملن احلديث، مع ذكر در
  .حكم عليه بذلك من علماء احلديث الشريف

قمت بترمجة موجزة لألعالم الواردة أمساؤهم يف حبث املسائل الفقهية، -٩
  .ما عدا األنبياء واخللفاء األربعة واألئمة األربعة
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١٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .قمت ببيان معاين الكلمات الغريبة الواردة يف البحث-١٠
  .بضبط ما حيتاج للضبط من غريب األمساء واللغاتقمت -١١
  :قمت بعمل فهارس علمية عامة للبحث على النحو التايل-١٢

  .فهرس اآليات القرآنية الكرمية-أ
  .فهرس األحاديث واآلثار-ب
  .فهرس األعالم-ج
  .فهرس الكلمات الغريبة-د
  .فهرس املصادر واملراجع-هـ

  .فهرس املوضوعات-و
 تعاىل أنْ يوفقنا ملا حيبه ويرضاه، وأنْ جيعل عملنا خالصاً    هذا وأسأل اهللا

لوجهه الكرمي، وال جيعل فيه ألحد نصيباً، وأن جينبنا الزيغ والضالل، إنه 
ويلُّ ذلك والقادر عليه، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله 

  . وصحبه أمجعني
  
  
  
  
  

  شكر وتقدير
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١٧ المــقـــدمـــــة

اهللا تعاىل علي بإمتام هذا البحث فإنين أرى من الواجب    بعد أنْ من 
علي أنْ أتقدم بالشكر بعد شكر اهللا تعاىل لكل من ساهم يف إعداد هذا 

الشيخ الدكتور البحث وإجنازه وعلى رأس هؤالء ويف مقدمتهم فضيلة 
خالل إعداد يف  أشرف علي عوض بن رجاء العويف حفظه اهللا الذي

ه والناصح، والذي مل يدخر جهداً يف توجيهي البحث فكان ِنعم املوج
وإرشادي مع حسن خلق وتواضع، ولقد استفدت من توجيهاته القيمة 

يف ومالحظاته السديدة، فأسأل اهللا تعاىل أنْ جيزيه خرياً على ما قدم يلَّ 
  .خالل فترة إشرافه على الرسالة

 أو    وكذا أشكر كل من ساعدين يف إعداد هذه الرسالة بإعارة كتاب
شيخي وأستاذي الشيخ ظة وأخص بالذكر فضيلة ونصيحة أو ملح

ضل بعد اهللا تعاىل يف الدكتور عبداحملسن بن حممد املنيف الذي كان له الف
مواصليت الدراسات العليا والذي استفدت من نصائحه وتوجيهاته وما 

  .زلت أنـهل من علمه حفظه اهللا ورعاه
صرح الشامخ اجلامعة اإلسالمية على    وأيضاً أشكر القائمني على هذا ال

ما يقدمونه ألبناء العامل اإلسالمي من علم شرعي ينبع من الكتاب 
والسنة، وأسأل اهللا أنْ يوفق العاملني فيها إىل كل خري وأنْ جيعلهم هداة 

لى اهللا وسلم ـه، وصـقادر عليـه ويلُّ ذلك والـيم، إنـللطريق املستق
  .آله وصحبه أمجعني حممـد وعلى اـنبينلى ـع
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  :تـمـهـيـد فـــي
  ترمجة احلسن بن حامد رمحه اهللا تعاىل

  
  :وفيه مثانية مطالب

  .امسه ونسبه وكنيته وشهرته ولقبه ووالدته: املطلب األول
  .مكانته العلمية: املطلب الثاين
  .عقيدته: املطلب الثالث
  .شيوخه: املطلب الرابع

  .تالميذه: املطلب اخلامس
  .مؤلفاته: ادساملطلب الس

  . وفاته: املطلب السابع
  .ثناء العلماء عليه: املطلب الثامن
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٢٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(ووالدته  امسه ونسبه وكنيته وشهرته ولقبه:املطلب األول
  .)٢( احلسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي:امسه ونسبه

  .)٣()أيب عبد اهللا( يكىن بـ:كنيته
                                 

طبقات  ،١٧٣طبقات الفقهاء ص ،٧/٣٠٣تاريخ بغداد: انظر ترمجته يف) ١(
، املنتظم يف تاريخ امللوك ٦٢٥محد ص، مناقب اإلمام أ١٧٧-٢/١٧١احلنابلة
،املطلع على أبواب املقنع ٩/٢٤٢،الكامل يف التاريخ ٢٦٤-٧/٢٦٣واألمم

 ،٢/٢٠٥،العرب يف خرب من غرب ٢٠٤-١٧/٢٠٣،سري أعالم النبالء٤٣٣-٤٣٢ص
، البداية ١١/٤١٥، الوايف بالوفيات٣/١٠٧٨،تذكرة احلفاظ١/٢٤٢دول اإلسالم

،املقصد األرشد ٤/٢٣٢هرة يف ملوك مصر والقاهرة،النجوم الزا١١/٣٧٣والنهاية
،شذرات الذهب يف أخبار من ٣١٩-٢/٣١٤، املنهج األمحد ٣٢٠-١/٣١٩

،تاريخ األدب ٢٠٦، املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد ص١٦٧-٣/١٦٦ذهب
  ٢/٦١،مفاتيح الفقه احلنبلي ٣/٢١٤،معجم املؤلفني٢/٢٠١األعالم ،٣/٣١٥العريب

 ،٦٢٥مناقب اإلمام أمحد ص ،٢/١٧١بقات احلنابلةط ،٧/٣٠٣تاريخ بغداد) ٢(
سري أعالم  ،٢/٢٠٥، العرب ٤٣٢املطلع ص ،٩/٢٤٢، الكامل٧/٢٦٣املنتظم
املقصد األرشد  ،١١/٣٧٣، البداية والنهاية١/٢٤٢دول اإلسالم ،١٧/٢٠٣النبالء
، ويف طبقات الفقهاء ٣/٢١٤معجم املؤلفني ،٢/٣١٤املنهج األمحد  ،١/٣١٩

وهو خالف ما ذكره من ترجم . بن علي بن مروان بن حامداحلسن : ١٧٣ص
  .البن حامد فلعله حصل سقط يف النسخ

،مناقب اإلمام ٢/١٧١،طبقات احلنابلة١٧٣،طبقات الفقهاء ص٧/٣٠٣تاريخ بغداد) ٣(
،سري أعالم ٤٣٢،املطلع ص٩/٢٤٢، الكامل٧/٢٦٣املنتظم ،٦٢٥أمحد ص
، معجم ٢/٣١٤،املنهج األمحد١/٢٤٢،دول اإلسالم٢/٢٠٥، العرب١٧/٢٠٣النبالء

= 
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٢١ ترجمة الحسن بن حامد: تمهيد في

د احلنابلة ابن حامد فاملراد به فإذا أطلق عن) ابن حامد( اشتهر بـ:شهرته
  . )١(احلسن ابن حامد البغدادي

أنه : وسبب ذلك)٢()الوراق( يلقب ابن حامد رمحه اهللا تعاىل بـ:لقبه
  .)٣(كان ينسخ الكتب بيده بأجرة ويتقوت بذلك

 مل ينص املترمجون له على سنة والدته رمحه اهللا ولكنه بالنظر إىل :والدته
 هـ ، وهي ٣٢٨خيه وفاة نعلم أنه كان حياً يف سنة تاريخ وفاة أقدم مشا

، )٤(السنة اليت تويف فيها شيخه العباس بن العباس بن املغرية اجلوهري
.سنة) ٧٥(فيكون ابن حامد رمحه اهللا تعاىل قد عاش بعد وفاة شيخه 

                                  
=  

  ٣/٢١٤املؤلفني 
  ٢١٨املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد ص) ١(
،سري ٤٣٣،املطلع ص٧/٢٦٣،املنتظم٢/١٧٧،طبقات احلنابلة٧/٣٠٣تاريخ بغداد) ٢(

، املقصد ١١/٣٧٣،البداية والنهاية١١/٤١٥،الوايف بالوفيات١٧/٢٠٣أعالم النبالء
  ٢٠٦ملدخل إىل مذهب اإلمام أمحد ص،ا٢/٣١٩، املنهج األمحد١/٣٢٠األرشد

 ،١/٣٢٠املقصد األرشد ،٤٣٣املطلع ص ،٧/٢٦٤املنتظم ،٢/١٧٧طبقات احلنابلة) ٣(
  ٣/٢١٤،معجم املؤلفني ٢/٣١٩املنهج األمحد

  ٣٠ستأيت ترمجته ص) ٤(
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٢٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .مكانته العلمية: املطلب الثاين
مامهم وفقيههم يف    كان رمحه اهللا تعاىل مدرس أصحاب اإلمام أمحد وإ

زمانه، وكان يع١( شيخ احلنابلة، وقد انتهى إليه املذهب يف عصرهد( ،
وكان يد٣( ببغداد)٢(س ويفيت يف جامع املنصورر( .  

   ومما يدل على مكانته العلمية ما ورد يف ترمجة تلميذه وشيخ احلنابلة 
 من ابن مفرحة )٤(بعده القاضي أيب يعلى أنه تلقَّن عبارات خمتصر اخلرقي

                                 
 ،٢/٢٠٥العرب ،٤٣٢،املطلع ص٦٢٥،مناقب اإلمام أمحد ص٧/٣٠٣تاريخ بغداد) ١(

  ٢/٣١٥،املنهج األمحد١/٣١٩املقصد األرشد،١١/٣٧٣البداية والنهاية
اجلامع املالصق لقصر باب الذهب، وهو أول جامع بين يف بغداد، : جامع املنصور) ٢(

بناه املنصور، ويسمى جامع املنصور وأحياناً جامع املدينة، وقد غرق اجلامع 
هـ، والظاهر أنه سلم من اخلراب يف أثناء حصار املغول لبغداد ٦٥٣سنة
هـ، ٧٢٧ـ، فقد كان ال يزال قائماً حني زار ابن بطوطة بغداد سنةه٦٥٦سنة

بغداد مدينة :انظر.(على أن معامله قد اختفت بعد ذلك ومل يبق له أثر يف هذا العصر
  )٥٩-٥٦،دليل خارطة بغداد املفصل ص١/٣٢٤)اجلانب الغريب(السالم

  ٢/٢٥٣ألرشد،املقصد ا٣/٩،الذيل على طبقات احلنابلة٢/٢٣٤طبقات احلنابلة) ٣(
خمتصر اخلرقي أليب القاسم عمر بن احلسني اخلرقي، وهو كتاب خمتصر يف الفقه ) ٤(

احلنبلي مل خيدم كتاب مثل ما خدم وال اعتين بكتاب مثل ما اعتين به، فقد بلغت 
شرح ابن حامد وشرح القاضي وشرح ابن البنا : شروحه الثالمثائة شرح، ومنها

املدخل إىل :انظر.(ائل املختصر ألفان وثالمثائة مسألة وعدد مس،واملغين البن قدامة
   .)٢٣٦-٢/٢٣٥،مفاتيح الفقه احلنبلي٢٢٧مذهب اإلمام أمحد ص
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٢٣ ترجمة الحسن بن حامد: تمهيد في

هذا القدر الذي : املقرئ، فلما استزاده القاضي قال له ابن مفرحة
أحسنته، فإن أردت زيادة فعليك بالشيخ أيب عبداهللا بن حامد، فإنه شيخ 

  .)٢)(١(هذه الطائفة، ومسجده بباب الشعري
   وبـهذا نرى أن ابن حامد رمحه اهللا تعاىل هو شيخ احلنابلة يف زمانه 

: )٤(، قال القاضي أبو احلسني)٣(يخهم من بعده القاضي أيب يعلىوشيخ ش
ويكفي أبا عبداهللا بن حامد فخراً أن الوالد السعيد صاحبه، ونشر اهللا 

  . )٥(العظيم تصانيفه وتالمذته يف البالد، وانتفع به اخللق الكثري من العباد
ومن ذلك    ولقد كان ابن حامد معظماً يف النفوس مقدماً عند السلطان، 

                                 
حملة ببغداد فوق مدينة املنصور بني دار القز واحلرمي، وقد كانت مرفأ : باب الشعري) ١(

مراصد  ،١/٣٠٨معجم البلدان:انظر( .للسفن اليت توايف من املوصل والبصرة
  )٤٧بغداد مدينة السالم ص ،١/١٤٤اإلطالع

  ٢/١٩٤،١٧٧طبقات احلنابلة) ٢(
  ٤٠ستأيت ترمجته يف ص) ٣(
هـ، ٤٥١حممد بن حممد بن احلسني بن الفراء، القاضي أبو احلسني، ولد سنة: هو) ٤(

مسع من أبيه وعبدالصمد بن املأمون وأيب بكر اخلطيب، وتفقه على الشريف أيب 
ابن ناصر ومعمر بن الفاخر، وابن عساكر، ومن :  منهمجعفر، ومسع منه مجاعة

طبقات األصحاب والتمام لكتاب الروايتني والوجهني واملفردات يف : مصنفاته
الذيل على طبقات : انظر ترمجته يف.(هـ٥٢٦أصول الفقه، قتل سنة

  )٥٠٠-٢/٤٩٩املقصد األرشد ،١٧٨-٣/١٧٦احلنابلة
  ١٧٧-٢/١٧٦طبقات احلنابلة) ٥(
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٢٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 يف وجوب الصيام ليلة الغيم حبيث )١(أنه ملَّا ناظر أبا حامد اإلسفراييين
يسمع اخلليفة القادر باهللا كالمهما، خرجت اجلائزة السنية له من أمري 

  .)٢(املؤمنني
   وقد كان ابن حامد رمحه اهللا تعاىل يروي أقوال اإلمام أمحد رمحه اهللا 

وي خمتصر اخلرقي أيضاً، وقد ذكر هذه تعاىل باألسانيد، وكذا كان ير
األسانيد له عن كل من روى عنه ممن روى عن اإلمام أمحد أو من روى 
عنه كتاب اخلرقي يف بعض تصانيفه كما نقل ذلك عنه القاضي أبو 

  .)٣(احلسني
   ومع ذلك كله مل يكن ابن حامد مقلِّداً لإلمام أمحد رمحه اهللا تعاىل يف 

جتهادات ختالف اجتهاد إمامه تدلُّ على إمامته كل ما قاله، بل له ا
واستقالله، وإنْ كان يف الرتبة دون رتبة األئمة يف االستقالل باالجتهاد، 

                                 
أمحد بن حممد بن أمحد، حافظ املذهب الشافعي وإمامه، ولد : امد اإلسفراييينأبو ح) ١(

ابن املَرزبان والدارِكي، روى عنه سلَيم الرازي، له : هـ، ومن شيوخه٣٤٤سنة 
تعليقة يف شرح املختصر يف مخسني جملداً،وله كتاب يف أصول الفقه، تويف 

،طبقات ٧٤-٤/٦١ية الكربىطبقات الشافع: انظر ترمجته يف.(هـ٤٠٦سنة
  )١٧٣-١/١٧٢الشافعية البن قاضي شهبة

 ،٢/٢٠٥العرب ،٤٣٢املطلع ص ،٦٢٥مناقب اإلمام أمحد ص ،٧/٣٠٣تاريخ بغداد) ٢(
  ٢/٣١٩املنهج األمحد ،١/٣١٩املقصد األرشد ،١١/٣٧٣البداية والنهاية

  ٢/١٧١طبقات احلنابلة) ٣(
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٢٥ ترجمة الحسن بن حامد: تمهيد في

وهذا ظاهر لكل من تأمل حاله وفتاواه واختياراته، وهو يعد من اتهدين 
املقيدين يف مذهب من ائتموا به، فهو جمتهد يف معرفة نصوص إمامه 

خذه وأصوله عارف بـها متمكن من التخريج عليها وقياس وأقواله ومأ
ما مل ينص عليه على منصوصه من غري أن يكون مقلداً إلمامه يف احلكم 
وال يف الدليل لكنه سلك طريقه يف االجتهاد والفتيا ودعا إىل مذهبه ورتبه 

  .)١(وقرره
بعد أنْ ذكر    ومما يدلُّ على ذلك ويؤكده قول ابن حامد رمحه اهللا تعاىل 

خالف فقهاء احلنابلة يف االجتهاد يف مسائل الفروع واألصول اليت مل 
ال يفىت : يعرف فيها قول ألحد من العلماء وأنَّ طائفة توقفت وقالت

ال يفيت يف األصول إال بقول : بشيء مل يسبق به، وطائفة فصلت فقالت
 مث بين رأيه حيث سبق به، وأما يف الفروع فإنه جييب ولو كان منفرداً

أنَّ سائر الفقه واألصول سواء، وأنَّ له إيقاع : واألشبه عندي: قال
اجلواب عند االضطرار ونزول احلادثة أنْ جيتهد فيما يوجبه الدليل ويفيت 
بذلك، وإنْ كان بالقول منفرداً، كما أنَّ إمامنا صار يف األصول إىل ظاهر 

. )٢(هـ.ا.التنـزيل

                                 
  .بتصرف٢٦٧-٤/٢٦٦إعالم املوقعني) ١(
  ٢/١٧٦طبقات احلنابلة ،٢٠٩ذيب األجوبة صتـه) ٢(
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٢٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .قيدتهع: املطلب الثالث
ي   ع ابن حامد رمحه اهللا أحد أئمة احلنابلة أتباع اإلمام أمحد رمحه اهللا د

تعاىل إمام أهل السنة واجلماعة، الذي كان يدعو إىل عقيدة السلف 
الصاحل وجياهد من أجل نشرها، وقد كان ابن حامد يسري سري إمامه يف 

فه يف أصول الدين  فنراه يف كتابه الذي صن- فيما يظهر يل-هذا األمر 
ينقل أقوال اإلمام أمحد رمحه اهللا ويبين الروايات عنه كما يظهر من 

  : ومنها)١(النصوص اليت نقلها عنه شيخ اإلسالم
ومما جيب : وقال أبو عبداهللا بن حامد يف أصوله:    قال شيخ اإلسالم

يا يف على أهل اإلميان التصديق به أنَّ احلق سبحانه ينـزل إىل مساء الدن
كل ليلة، وينـزل يوم عرفة، من غري تكييف وال مثل وال حتديد وال 

 ومما جيب التصديق به والرضا – مث قال –وهذا نص إمامنا : شبه، قال

                                 
أمحد بن عبداحلليم بن عبدالسالم ابن تيمية احلراين،ولد حبران سنة : هو) ١(

هـ،أخذ الفقه عن والده والشيخ ابن أيب عمر وزين الدين بن املنجا،ومسع من ٦٦١
ماد الدين ع: غريهم أيضاً يف شىت أنواع العلوم،وتتلمذ عليه كثري من العلماء ومنهم

كتاب اإلميان واالستقامة : الواسطي وابن القيم والذهيب،وله مصنفات كثرية منها
ودرء تعارض العقل والنقل ومنهاج السنة والعقيدة الواسطية وتعليقه على احملرر يف 

-٤/٣٨٧الذيل على طبقات احلنابلة:انظر ترمجته يف.(هـ٧٢٨الفقه،تويف سنة 
  )٤٤-٥/٢٤،املنهج األمحد٤٠٨
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٢٧ ترجمة الحسن بن حامد: تمهيد في

  .  )١(جميئه إىل احلشر يوم القيامة مبثابة نزوله إىل مسائه
قال أبو عبداهللا بن حامد يف كتابه املصنف :    وقال شيخ اإلسالم أيضاً

قد ذكرنا أنَّ اإلميان قول وعمل، فأما اإلسالم فكالم :  أصول الدينيف
  .)٢(أنه قول بال عمل: أنه كاإلميان، والثانية: إحدامها: أمحد حيتمل روايتني

   وقد ذكر شيخ اإلسالم أنَّ ابن حامد رمحه اهللا تعاىل قوي يف 
  .)٣(اإلثبات

 غري تكييف وال متثيل    واإلثبات هو مذهب أهل السنة واجلماعة من
، والزيادة يف اإلثبات اليت كان ينهجها ابن )٤(حتريف وال تعطيل ومن غري

حامد رمحه اهللا تعاىل ال خترج املرء عن دائرة السلف ما مل يصل به األمر 
إىل حد التشبيه، ومما يؤيد أنه مل يصل إىل حد التشبيه ما نص عليه ابن 

: عنه شيخ اإلسالم من نفي التشبيه حيث قالحامد رمحه اهللا فيما نقله 
ومما جيب على أهل اإلميان التصديق به أنَّ احلق سبحانه ينـزل إىل مساء 

                                 
-٢/٧٥،درء تعارض العقل والنقل١٦٦-٦/١٦٢جمموع فتاوى شيخ اإلسالم) ١(

  ٣٣،شرح العقيدة األصفهانية ص٧٦
  ٣١٧-٣١٦اإلميان ص) ٢(
  ٦/٥٢جمموع فتاوى شيخ اإلسالم) ٣(
،التوحيد وبيان العقيدة ٣١،التدمرية والتحفة املهدية ص١/١٧٤احلجة يف بيان احملجة) ٤(

،معتقد أهل السنة واجلماعة يف توحيد ١٧رية ص،تقريب التدم٤٢السلفية النقية ص
  ٦٦األمساء والصفات ص
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٢٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

الدنيا يف كل ليلة وينـزل يوم عرفة من غري تكييف وال مثل وال حتديد 
فهذا يدلُّ على أنه ليس من املشبهة، وال يرى التشبيه لصفات . )١(وال شبه

  .ىل بصفات خلقهاهللا تعا
   ومما يدل على أنَّ ابن حامد رمحه اهللا كان يعتقد معتقد أهل السنة 

نكروا على القاضي أواجلماعة من حيث اجلملة أنه كان من العلماء الذين 
  . )٣( الذي ينتمي إىل األشاعرة وقاموا عليه)٢(أيب بكر الباقالين

يدة أهل السنة واجلماعة يف    ومما تقدم يتبين لنا أنَّ ابن حامد على عق
اجلملة، إال أنه قد وقع له كالم يف بعض مسائل االعتقاد هو بظاهره 
خمالف ملعتقد أهل السنة واجلماعة، ومن املعلوم أنَّ كل إنسان يؤخذ من 
قوله ويرد عليه إال األنبياء عليهم الصالة والسالم، ومن تلك املسائل اليت 

  :طلعت عليها ما يليا
  

                                 
  ٦/١٦٤جمموع فتاوى شيخ اإلسالم) ١(
حممد بن الطَّيب بن حممد البغدادي، مسع من أيب بكر القطيعي وأيب حممد بن : هو) ٢(

احلافظ أبوذر اهلروي وأبو جعفر السمناين واحلسني : ماسي وغريمها، وحدث عنه
التبصرة ودقائق احلقائق والتمهيد يف أصول الفقه : مت األصويل، ومن مصنفاتهبن حا

-١٧/١٩٠سري أعالم النبالء:انظر ترمجته يف.(هـ٤٠٣وشرح اإلبانة، تويف سنة
  ) ٣٧٤-١١/٣٧٣،البداية والنهاية١٩٣

  ٢/١٠٠درء تعارض العقل والنقل) ٣(
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٢٩ ترجمة الحسن بن حامد: تمهيد في

  : أنه قوي يف اإلثبات-١
   مما أداه أحياناً إىل إثبات ما ال دليل من الكتاب والسنة على إثباته ومن 

  :ذلك
  .)١( القول بأنَّ االستواء مبعىن املماسة، وأنَّ اهللا تعاىل قاعد على عرشه-أ

، فيجب أنْ حيمل )٢(   وعلَّل لذلك بأنَّ معىن االستواء هو االستقرار
  .)٣( تعاىل على ذلكاستواء اهللا

   وعقيدة أهل السنة واجلماعة أنه ال يعلم كيفية استواء اهللا تعاىل على 
عرشه، بل يثبتون أنَّ اهللا تعاىل فوق مسواته على عرشه بائن من خلقه وهم 

دعون من يسأل عن كيفية ب، وقد كان السلف رمحهم اهللا ي)٤(بائنون منه
يا : م مالك رمحه اهللا أنه جاءه رجل فقال لهاالستواء كما ورد عن اإلما

 كيف استوى؟ فأطرق )٥()  الرحمن علَى الْعرِش استوى(أبا عبداهللا 

                                 
دفع شبه التشبيه  ،٥٢املسائل العقدية من كتاب الروايتني والوجهني ص) ١(

  ٦٥-٦٤،٣٩ص
  ١٣٦خمتار الصحاح ص: انظر) ٢(
  ٥٣املسائل العقدية ص) ٣(
مع جمموعة ٢/٩٤(،التحف يف مذاهب السلف٥/١٢٦جمموع فتاوى شيخ اإلسالم) ٤(

  )الرسائل املنريية
  )٥(سورة طه آية رقم) ٥(
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٣٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

االستواء غري جمهول، : ، مث قال)١(اإلمام مالك برأسه حىت عاله الرحضاء
والكيف غري معقول، واإلميان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك 

فاإلمام مالك رمحه اهللا نفى علم الكيفية ومل . فأمر به أنْ خيرج. تدعاًإال مب
  .)٢(ينف حقيقة الصفة

بأنه ال يلزم من : فيجاب عنه. إنَّ االستواء مبعىن االستقرار:    وأما قوله
  .كون االستواء مبعىن االستقرار ذكر كيفية لذلك

  .)٣(قال القول بأنَّ اهللا تعاىل ينـزل حبركة وانت-   ب
   وعقيدة أهل السنة واجلماعة أنَّ نزول اهللا تعاىل ال تعلم كيفيته، فيثبتون  
نزول الرب سبحانه وتعاىل كل ليلة إىل السماء الدنيا من غري تشبيه له 

 eبنـزول املخلوقني وال متثيل وال تكييف بل يثبتون ما أثبته رسول اهللا 
ح الوارد بذكره على ظاهره وينتهون فيه إليه ويِمرون اخلرب الصحي

ويِكلون علمه إىل اهللا ويؤمنون بذلك كله على ما جاء بال كيف فلو شاء 
سبحانه أنْ يبين كيفية ذلك فعل، فانتهوا إىل ما أحكمه، وكفوا عن الذي 

                                 
  )٢/٤٨٨يطالقاموس احمل: انظر.(العرق الكثري الذي يغسل اجللد لكثرته: الرحضاء) ١(
  ٢٥-٢٤الفتوى احلموية الكربى ص) ٢(
جمموع فتاوى شيخ  ،٦٤،٤٥،دفع شبه التشبيه ص٦٠املسائل العقدية ص) ٣(

خمتصر الصواعق  ،٢/٨درء تعارض العقل والنقل ،٥/٥٧٧،٤٠٢اإلسالم
  ٢/٤٠١املرسلة
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٣١ ترجمة الحسن بن حامد: تمهيد في

  .)١(يتشابه إذ كانوا قد أُمروا بذلك
شيء يف والذي جيب القطع به أنَّ اهللا ليس كمثله :    وقال شيخ اإلسالم

مجيع ما يصف به نفسه، فمن وصفه مبثل صفات املخلوقني يف شيء من 
إنه ينـزل فيتحرك وينتقل كما : األشياء فهو خمطئ قطعاً، كمن قال

إنه خيلو : ينـزل اإلنسان من السطح إىل أسفل الدار، كقول من يقول
ب فيكون نزوله تفريغاً ملكان وشغالً آلخر، فهذا باطل جي. منه العرش

تنـزيه الرب عنه، وهذا هو الذي تقوم على نفيه وتنـزيه الرب عنه 
   األدلة الشرعية والعقلية، فإنَّ اهللا سبحانه وتعاىل أخرب أنه األعلى، وقال

، فإنْ كان لفظ العلو ال يقتضي علو ذاته )٢() سبح اسم ربك الْأَعلَى (
وحينئذ فلفظ النـزول وحنوه . شفوق العرش مل يلزم أنْ يكون على العر

يتأول قطعاً، إذ ليس هناك شيء يتصور منه النـزول، وإن كان لفظ 
العلو يقتضي علو ذاته فوق العرش فهو سبحانه األعلى من كل شيء كما 
أنه أكرب من كل شيء، فلو صار حتت شيء من العامل لكان بعض خملوقاته 

 مث –خالف ما وصف به نفسه أعلى منه، ومل يكن هو األعلى، وهذا 
 وكذلك سائر النصوص تبين وصفه بالعلو على عرشه يف هذا -قال

الزمان، فعلم أنَّ الرب سبحانه مل يزل عالياً على عرشه، فلو كان يف 

                                 
  )مع اموعة املنريية(١١٢-١/١١١عقيدة السلف وأصحاب احلديث) ١(
  )١( آية رقمسورة األعلى) ٢(
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٣٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

نصف الزمان أو كله حتت العرش أو حتت بعض املخلوقات، لكان هذا 
  .)١(مناقضاً لذلك

من أقوال السلف أنَّ اهللا تعاىل ينـزل إىل أنَّ الصواب :       وذكر أيضاً
  . )٢(السماء الدنيا وال خيلو منه العرش

ال نقول : وأما الذين أمسكوا عن األمرين وقالوا: )٣(وقال ابن القيم     
يتحرك وينتقل، وال ننفي ذلك عنه، فهم أسعد بالصواب واالتباع، 

نه، وتظهر صحة فإنـهم نطقوا مبا نطق به النص وسكتوا عما سكت ع
هذه الطريقة ظهوراً تاماً فيما إذا كانت األلفاظ اليت سكت النص عنها 

فاسد وصحيح، كلفظ احلركة واالنتقال واجلسم : جمملة حمتملة ملعنيني
وحنو ذلك من األلفاظ اليت حتتها حق وباطل، فهذه ال تقبل مطلقاً وال ترد 

                                 
  ٥٨١-٥/٥٧٨جمموع فتاوى شيخ اإلسالم) ١(
  ٢٤٣-٥/٢٤٢جمموع فتاوى شيخ اإلسالم) ٢(
ولد  مشس الدين بن قيم اجلوزية، حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي،: هو)٣(

ومسع من القاضي تقي الدين سليمان وأيب بكر بن عبدالدامي،وتفقه  هـ،٦٩١سنة 
احلافظ حممد بن أمحد بن : وممن تتلمذ عليه تيمية والزمه،على شيخ اإلسالم ابن 
ذيب سنن : وله مصنفات كثرية يف شىت فنون العلم ومنها عبداهلادي وابن رجب،

  . هـ٧٥١تويف سنة أيب داود وزاد املعاد وإعالم املوقعني وبدائع الفوائد،
د املقص ،٤٥٢-٤/٤٤٧الذيل على طبقات احلنابلة :انظر ترمجته يف(    

  )٣٨٥-٢/٣٨٤األرشد
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٣٣ ترجمة الحسن بن حامد: تمهيد في

 املسميات ومل ينفها عنه، فمنمطلقاً؛ فإنَّ اهللا سبحانه مل يثبت لنفسه هذه 
أثبتها مطلقاً فقد أخطأ ومن نفاها مطلقاً فقد أخطأ، فإنَّ معانيها منقسمة 
إىل ما ميتنع إثباته هللا وما جيب إثباته له، فإنَّ االنتقال يراد به انتقال اجلسم 
والعرض من مكان هو حمتاج إليه إىل مكان آخر حيتاج إليه، وهو ميتنع 

اىل، وكذلك احلركة إذا أريد بـها هذا املعىن امتنع إثباته للرب تع
إثباتـها هللا تعاىل، ويراد باحلركة واالنتقال حركة الفاعل من كونه غري 
فاعل إىل كونه فاعالً، وانتقاله أيضاً من كونه غري فاعل إىل كونه فاعالً، 
فهذا املعىن حق يف نفسه ال يعقل كون الفاعل فاعالً إال به، فنفيه عن 

فاعل نفي حلقيقة الفعل وتعطيل له، وقد يراد باحلركة واالنتقال ما هو ال
أعم من ذلك، وهو فعل يقوم بذات الفاعل يتعلق باملكان الذي قصد له 
وأراد إيقاع الفعل بنفسه فيه، وقد دلَّ القرآن والسنة واإلمجاع على أنَّ 

ده ويأيت يف اهللا سبحانه جييء يوم القيامة وينـزل لفصل القضاء بني عبا
ظلل من الغمام واملالئكة وينـزل كل ليلة إىل مساء الدنيا وينـزل عشية 
عرفة وينـزل إىل األرض قبل يوم القيامة وينـزل إىل أهل اجلنة، وهذه 
أفعال يفعلها بنفسه يف هذه األمكنة، فال جيوز نفيها عنه بنفي احلركة 

زم أفعاله املختصة به، والنقلة املختصة باملخلوقني، فإنـها ليست من لوا
فما كان من لوازم أفعاله مل جيز نفيه عنه، وما كان من خصائص اخللق مل 
جيز إثباته له، وال فرق بني احلي وامليت إال باحلركة والشعور، فكل حي 
متحرك باإلرادة، وله شعور، ونفي احلركة عنه كنفي الشعور، وذلك 
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٣٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  . )١(يستلزم نفي احلياة
وكثري من أهل : فقد قال عنه شيخ اإلسالم: امد هذا   وأما قول ابن ح

املعىن صحيح، لكن ال يطلق هذا اللفظ، لعدم : احلديث والسنة يقولون
  .)٢(جميء األثر به

   ومسألة االنتقال واحلركة هي من لوازم صفات اهللا عز وجل اليت أثبتها 
 واإلتيان لنفسه وأثبتها له رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم كاالستواء

وايء والنـزول، ولكن احلق هو عدم إثبات ما مل يثبته اهللا عز وجل 
لنفسه بل يكتفى بإثبات الصفة واعتقاد أن اهللا ينـزل ويأيت وجييء حقيقة 

  .)٣(مع اعتقاد عدم التشبيه وعدم العلم بالكيفية
  .)٤(هللا تعاىل) اجلنب( إثباته صفة -ج

 أَنْ (ة هللا تعاىل أخذاً من قول اهللا تعاىل    وإمنا أثبت ابن حامد هذه الصف
 لَِمن تِإنْ كُنِب اللَِّه ونِفي ج طْتا فَرلَى مى عترساحي فْسقُولَ نت

اِخِرين٥() الس(.  
   ولكن الصحيح عند أهل السنة أن هذه اآلية ليست من آيات الصفات، 

                                 
  ٤٠٥-٢/٤٠٤خمتصر الصواعق املرسلة ) ١(
  ٥/٥٧٧جمموع فتاوى شيخ اإلسالم) ٢(
  ٩٦القاضي أبو يعلى وكتابه مسائل اإلميان ص) ٣(
  ٧٨دفع شبه التشبيه ص) ٤(
  )٥٦(سورة الزمر آية رقم) ٥(
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٣٥ ترجمة الحسن بن حامد: تمهيد في

ية، قال اإلمام الداِرمي رمحه هللا تعاىل بـهذه اآل) اجلنب(فال يثبتون صفة 
 حتسر الكفار – أي أهل السنة واجلماعة –وإنما تفسريها عندهم : )١(اهللا

على ما فرطوا يف اإلميان والفضائل اليت تدعو إىل ذات اهللا، واختاروا 
عليها الكفر والسخرية بأولياء اهللا، فسماهم الساخرين، فهذا تفسري 

  .)٢(اجلنب عندهم
كثرياً ما يغلط الناس يف هذا املوضع، إذا تنازع : ال شيخ اإلسالم   وق

يريد املريد أنْ جيعل ذلك اللفظ . النفاة واملثبتة يف صفة وداللة نص عليها
وهناك مل : مث يقول النايف.  داالً على الصفة وظاهراً فيها–حيث ورد –

ت هنا على دلَّ: وقد يقول بعض املثبتة. تدلَّ على الصفة فال تدلُّ هنا
بل ملَّا رأوا بعض النصوص تدل على الصفة، . الصفة فتكون دالة هناك

جعلوا كل آية فيها ما يتومهون أنه يضاف إىل اهللا تعاىل إضافة صفة من 
، وهذا يقع فيه ) ما فَرطْت ِفي جنِب اللَِّه (آيات الصفات، كقوله تعاىل 

                                 
حدث عن عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد السجستاين، أبو سعيد الداِرمي، : هو) ١(

اإلمام أمحد وابن املديين وابن معني وابن راهوية، وأخذ الفقه عن البويطي، وروى 
أبو عمرو أمحد بن حممد بن احلريي ومؤمل بن احلسن املاسرِجِسي وأبو النضر : عنه

املسند وكتاب يف الرد على اجلهمية وكتاب يف الرد : حممد الطوسي، ومن مصنفاته
طبقات الشافعية :انظر ترمجته يف.(هـ٢٨٠ سنةعلى بشر املريسي، تويف

  )٣٠٦-٢/٣٠٢الكربى
  ٢/٨٠٧نقض اإلمام أيب سعيد على املريسي) ٢(
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٣٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

الغلط، فإن الداللة يف كل طوائف من املثبتة والنفاة، وهذا من أكرب 
موضع حبسب سياقه وما حيف به من القرائن اللفظية واحلالية، وهذا 
موجود يف أمر املخلوقني يراد بألفاظ الصفات منهم يف مواضع كثرية غري 

  .)١(الصفات
إنَّ كالم اهللا قدمي، وأنَّ اهللا تعاىل مل :  قوله يف وصف كالم اهللا تعاىل-٢

قاته بذلك موصوفاً، وكالمه غري حمدث، كالعلم يزل متكلماً يف كل أو
 قبل أنْ خيلق اخللق، وقبل كل الكائنات )٢(والقدرة، وأنَّ اهللا تعاىل متكلم

موجوداً، وأنَّ اهللا تعاىل فيما مل يزل متكلماً كيف شاء وكما شاء وإذا 
  .  )٣(شاء أنزل كالمه وإذا شاء مل ينـزله

 اهللا تعاىل يدلُّ على أنَّ كالم اهللا    فظاهر إطالق كالم ابن حامد رمحه
إذا شاء : قدمي النوع واآلحاد، وأنه كالعلم والقدرة، وقد يفهم من قوله

أنَّ املتعلِّق مبشيئة اهللا تعاىل هو إنزال . أنزل كالمه وإذا شاء مل ينـزله

                                 
  ١٥-٦/١٤جمموع فتاوى شيخ اإلسالم) ١(
ال ) بالقرآن(ولفظة ) أن اهللا متكلم بالقرآن قبل أن خيلق اخللق: (يف جمموع الفتاوى) ٢(

جمموع :انظر.(اإلسالم كالم ابن حامدتوجد يف بقية املصادر اليت نقل فيها شيخ 
،شرح ٧٦-٢/٧٥،درء تعارض العقل والنقل١٦٣-٦/١٦٢فتاوى شيخ اإلسالم 
  )٣٣العقيدة األصفهانية ص

 ،٧٦-٢/٧٥درء تعارض العقل والنقل ،١٦٣-٦/١٦٢جمموع فتاوى شيخ اإلسالم) ٣(
  ٣٣شرح العقيدة األصفهانية ص
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٣٧ ترجمة الحسن بن حامد: تمهيد في

  .كالمه وليس هو كالمه تعاىل
قدمي النوع حادث    وعقيدة أهل السنة واجلماعة أنَّ كالم اهللا تعاىل 

اآلحاد، وأنه سبحانه مل يزل متكلماً إذا شاء، وأنه متعلِّق مبشيئة اهللا عز 
وجل يتكلم مىت شاء وكيف شاء، واألدلة من القرآن والسنة تدلُّ على 

  .)١(ذلك
 أنه أطلق بعض األلفاظ اليت حتتمل معنيني صحيح وباطل بدون -٣

واجلماعة يف هذه األلفاظ املة تفصيل، وهذا خالف معتقد أهل السنة 
  : احملتملة، ومما ورد عنه من ذلك ما يلي

  .)٢(لفظي بالقرآن غري خملوق: ال بأس بقول: قوله-أ
   وهذا القول إنما ذهب إليه طائفة من أهل السنة واجلماعة ملَّا رأوا 
تضمن قول اجلهمية والكالبية أنَّ اللفظ بالقرآن خملوق معىن باطالً، 

ألفاظنا بالقرآن : ادوا الرد عليهم فأطلقوا القول بضد مقالتهم فقالوافأر
ومرادهم أنَّ اللفظ املؤلف من احلروف واليت هي القرآن . غري خملوقة

العريب الذي نزل به جربيل عليه السالم من رب العاملني غري خملوقة، وهذا 

                                 
 ،١٢/٣٧٢،٣٦٩وع فتاوى شيخ اإلسالمجمم ،١٣٣الرد على اجلهمية والزنادقة ص) ١(

القاضي أبو يعلى  ،٧٤، شرح ملعة االعتقاد ص٢/٤٥٢خمتصر الصواعق املرسلة 
  ٨٦وكتابه مسائل اإلميان ص

خمتصر الصواعق  ،١/٢٦٦درء تعارض العقل والنقل ،٧٨املسائل العقدية ص) ٢(
  ٢/٤٤٠املرسلة
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٣٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 هاهنا القول صحيح، لكن إطالقه موهم لدخول أفعال العباد فيه، فمن
وقع احملذور يف هذا القول، فقد تبعهم قوم على مقالتهم وأدخلوا يف 

  .إطالقهم صوت العبد بالقرآن وفعله، ورمبا توقف بعضهم يف ذلك
   ومذهب مجهور أهل السنة املنع من إطالق القول بأن اللفظ بالقرآن 

إن القرآن كالم اهللا ووحيه وتنـزيله : خملوق أو غري خملوق، وقالوا
ألفاظه ومعانيه، ليس هو كالمه بألفاظه دون معانية وال مبعانيه دون ب

ألفاظه، وأفعال العباد وأصواتـهم خملوقة والعبد يقرأ القرآن فالصوت 
وقد منع اإلمام أمحد رمحه اهللا من . )١(صوت القارئ والكالم كالم الباري

  : إطالق لفظنا بالقرآن غري خملوق وبدعه ألمرين
  .ه لفظ مبتدع مل يتكلم فيه السلفأن:    األول
ِلما جير من الوقوع يف احملذور كما جر بعض أتباع هذه املقالة :    والثاين

  . )٢(إىل القول بأن أفعال العباد غري خملوقة
  .)٣(إنَّ اإلميان غري خملوق يف اجلملة:  قوله-ب

ابقة، وسبب    نشأت هذه املسألة ملَّا تكلم يف مسألة اللفظ بالقرآن الس
النـزاع هو األلفاظ املة واملعاين املتشابـهة، والكالم يف هذه املسألة 

                                 
تصر الصواعق ،خم٣٠٧-١٢/٣٠٦، ٦٦٣-٧/٦٥٥جمموع فتاوى شيخ اإلسالم) ١(

  ٢٢٦العقيدة السلفية يف كالم رب الربية ص ،٢/٤٤٠املرسلة 
  ٢٦٩العقيدة السلفية يف كالم رب الربية ص ،٢/٤٣٨خمتصر الصواعق املرسلة) ٢(
  ٨٥املسائل العقدية ص) ٣(
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٣٩ ترجمة الحسن بن حامد: تمهيد في

: كالكالم يف مسألة اللفظ بالقرآن، وعقيدة أهل السنة واجلماعة هي
إثبات ما أثبته اهللا تعاىل لنفسه يف الكتاب والسنة ونفي ما نفاه عن نفسه 

اب والسنة ال يطلق يف النفي فيهما، واللفظ امل الذي مل يرد يف الكت
. اإلميان خملوق أو غري خملوق؟: واإلثبات حىت يتبني املراد منه، فإذا قال

أتريد به شيئاً من صفات اهللا تعاىل وكالمه، . ما تريد باإلميان؟: قيل له
، فهو غري خملوق، أو تريد شيئاً من أفعال العباد )ال إله إال اهللا(كقولة 

م خملوقون ومجيع أفعالـهم وصفاتـهم خملوقة، وصفاتـهم فالعباد كله
وال يكون للعبد احملدث صفة قدمية غري خملوقة، وال يقول هذا من يتصور 

  .)١(ما يقول، فإذا حصل االستفسار والتفصيل ظهر الـهدى وبان السبيل
وأعلم أنه ال جيوز إطالق القول يف اإلميان :    وقد قال القاضي أبو يعلى

و غري خملوق، ألنَّ من قال مطلقاً إنه خملوق أوهم أنَّ كالم اهللا أنه خملوق أ
وأمساءه وصفاته خملوقة، ومن قال إنه غري خملوق أوهم أنَّ أفعال العباد 

  .)٢(قدمية غري خملوقة
  .)٣()جسم(إنَّ اهللا :  نفيه أنْ يقال-ج

 مل    وهذا اإلطالق خالف عقيدة أهل السنة واجلماعة يف األلفاظ اليت
ترد يف الكتاب والسنة وال اتفق السلف على نفيها أو إثباتـها، 

                                 
  )بتصرف(٦٦٥-٧/٦٥٥جمموع فتاوى شيخ اإلسالم) ١(
  )ابه مسائل اإلميانمع كتاب القاضي أبو يعلى وكت(٤٥٩مسائل اإلميان ص) ٢(
  ٢/٩٤بيان تلبيس اجلهمية) ٣(
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٤٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

ال يوافق أحد على نفيها ) اجلسم(فعقيدتـهم يف هذه األلفاظ ومنها لفظ 
أو إثباتـها حىت يستفسر عن مراده، فإنْ أراد بـها معىن يوافق خرب 

الف خرب الرسول صلى اهللا عليه وسلم أُِقر عليه، وإنْ أراد بـها معىن خي
  .)١(الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم أُنِكر عليه

معلوم أنه مل ينقل عن أحد من األنبياء وال :    وقال شيخ اإلسالم
الصحابة وال التابعني وال سلف األمة أنَّ اهللا جسم، أو أنه ليس جبسم، بل 

  .)٢(النفي واإلثبات بدعة يف الشرع
لفظ اجلسم مل ينطق به الوحي إثباتاً فيكون واعلم أنَّ :    وقال ابن القيم

له اإلثبات، وال نفياً فيكون له النفي، فمن أطلقه نفياً أو إثباتاً سئل عما 
أردت باجلسم معناه يف لغة العرب وهو البدن الكثيف : أراد به، فإن قال

الذي ال يسمى يف اللغة جسم سواه فال يقال للهوى جسم لغة وال للنار 
هذا املعىن منفي عن اهللا عقالً ومسعاً، وإنْ أردمت به املركب من وال للماء، ف

املادة والصورة واملركب من اجلواهر الفردة، فهذا منفي عن اهللا قطعاً، 
وإنْ أردمت باجلسم ما يوصف بالصفات ويرى باألبصار ويتكلَّم ويكلِّم 
ويسمع ويبصر ويرضى ويغضب، فهذه املعاين ثابتة هللا تعاىل وهو 

ف بـها، فال ننفيها عنه بتسميتكم للموصوف بـها جسماً، كما موصو

                                 
  ١٢/١١٤، ٣٧-٦/٣٦جمموع فتاوى شيخ اإلسالم) ١(
  ٥/٤٣٤جمموع فتاوى شيخ اإلسالم) ٢(
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٤١ ترجمة الحسن بن حامد: تمهيد في

أنا ال نسب الصحابة ألجل تسمية الروافض ملن حيبهم ويواليهم نواصباً، 
وإنْ أردمت باجلسم ما يشار إليه إشارة حسية فقد أشار أعرف اخللق به 
بإصبعه رافعاً بـها إىل السماء مبشهد اجلمع األعظم مستشهداً له ال 

فقد سأل أعلم اخللق به . أين هو؟: لقبلة، وإنْ أردمت باجلسم ما يقالل
) من(منبهاً على علوه على عرشه، وإنْ أردمت باجلسم ما يلحقه ) أين(بـ

، فقد نزل جربيل من عنده، وعرج برسوله إليه، وإنْ أردمت باجلسم )إىل(و
مجيعها، ما يتميز منه أمر غري أمر، فهو سبحانه موصوف بصفات الكمال 

من السمع والبصر والعلم والقدرة واحلياة، وهذه صفات متميزة متغايرة، 
ومن قال إنـها صفة واحدة فهو باانني أشبه منه بالعقالء، وإنْ أردمت 
باجلسم ما له وجه ويدان ومسع وبصر، فنحن نؤمن بوجه ربنا األعلى 

ها على نفسه، وبيديه وبسمعه وببصره، وغري ذلك من صفاته اليت أطلق
وإنْ أردمت باجلسم ما يكون فوق غريه ومستوياً على غريه، فهو سبحانه 

  .)١(فوق عباده مستو على عرشه
إنَّ النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم رأى ربه ليلة اإلسراء :  قوله-٤

  .)٢(واملعراج رؤية بصرية
ه    وهذا قول طائفة من أهل السنة، ونفت طائفة منهم أنْ يكون رآ

                                 
  )بتصرف(١١٣-١/١١٢خمتصر الصواعق املرسلة) ١(
  ٦٨املسائل العقدية ص) ٢(
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٤٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

وليس يف األدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه، : ، وقد قال شيخ اإلسالم)١(بعينه
وال ثبت ذلك عن أحد من الصحابة، وال يف الكتاب والسنة ما يدلُّ على 

 عن )٢(ذلك، بل النصوص الصحيحة على نفيه أدل، كما يف صحيح مسلم
 رأيت سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم هل:  قالtأيب ذر 
  .)٣())نور أَنى أَراه((: فقال. ربك؟

جاءت عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أخبار :    وقال ابن حجر رمحه اهللا
  .)٤(مطلقة وأخرى مقيدة، فيجب محل مطلقها على مقيدها

التحقيق الذي دلَّت عليه نصوص :    وقال الشيخ حممد األمني الشنقيطي
ه وسلم مل يره بعني رأسه، وما جاء عن الشرع أنه صلى اهللا عليه وآل

: )٥(بعض السلف أنه رآه فاملراد به الرؤية بالقلب كما يف صحيح مسلم
  .  )٦(ال بعني رأسه. أنه رآه بفؤاده مرتني

                                 
  ٣/٣٩٩،أضواء البيان٨/٤٧٤،فتح الباري١٩٦،شرح الطحاوية ص٣/٤شرح مسلم)١(
 ولَقَد رآه (كتاب اإلميان باب معىن قول اهللا عز وجل )مع النووي٣/١٢(مسلم) ٢(

  .)نزلَةً أُخرى 
  ٥١٠-٦/٥٠٩جمموع فتاوى شيخ اإلسالم) ٣(
  ٨/٤٧٤فتح الباري) ٤(
 ولَقَد رآه نزلَةً (كتاب اإلميان باب قول اهللا عز وجل)مع النووي٣/١٢(مسلم) ٥(

  . ابن عباس رضي اهللا عنهما يف تفسري اآلية، وهو من قول)أُخرى 
  ٣/٣٩٩أضواء البيان) ٦(
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٤٣ ترجمة الحسن بن حامد: تمهيد في

بإقعاد النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم على العرش، وأنه يقرب :  قوله-٥
  .)١(من  اهللا عز وجلَّ ومياسه حني القعود

   وإنما قال ابن حامد رمحه اهللا تعاىل ذلك اعتماداً على ما رِوي عن 
 عسى أَنْ (يف تفسري قوله تعاىل -النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه قال 

  .)٣())جيلسين على العرش((: -)٢() يبعثَك ربك مقَاما محمودا
قام احملمود هو مقام الشفاعة للناس    والصحيح عند املفسرين أنَّ املراد بامل

                                 
  ٨١دفع شبه التشبيه ص) ١(
  )٧٩(سورة اإلسراء آية رقم) ٢(
روي هذا احلديث مرفوعاً عن ابن مسعود وابن عمر رضي اهللا عنهم، فرواه عن ابن ) ٣(

هيب يف ، والذ)٥/١٢١(مسعود رضي اهللا عنه البغوي يف تفسريه معامل التنـزيل
، ورواه عن ابن عمر رضي اهللا عنهما ابن بطة يف الشرح )٢٠٢ح١/٧١٦(العلو

وهذا : ٨١، وقال ابن اجلوزي يف دفع شبه التشبيه ص٢٧٨ برقم٢٧٦واإلبانة ص
وقال الذهيب يف . حديث ال يصح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

 على جماهد رمحه اهللا وروي هذا القول موقوفاً. هذا حديث منكر: ١/٧١٦:العلو
، )١١٦٩٨ح١١/٤٣٦(تعاىل يف تفسري اآلية كما رواه عنه ابن أيب شيبة يف املصنف

-٢٤١ص(، وأبو بكر اخلالل يف السنة)٨/١٣٢(والطربي يف تفسريه جامع البيان 
 ٢/٢٢١ونقل الذهيب يف كتاب العرش). ٢/١٥٣(، والذهيب يف كتاب العرش)٢٤٤

وقال شيخ . قد تلقته العلماء بالقبول: عاىل أنه قالعن اإلمام أمحد رمحه اهللا ت
رواه بعض الناس من طرق كثرية : ٥/٢٣٧اإلسالم يف درء تعارض العقل والنقل 

مرفوعة، وهي كلها موضوعة، وإمنا الثابت أنه عن جماهد وغريه من السلف، وكان 
  .السلف واألئمة يروونه وال ينكرونه، ويتلقونه بالقبول
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٤٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

الذي يقومه النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم لريحيهم ربـهم من عظيم ما 
وقد . )١(هم فيه من شدة ذلك اليوم؛ ألنه حيمده عليه األولون واآلخرون

فسره بذلك النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم كما يف حديث أنس بن مالك 
t)ا (مث تال اآلية((:  يف الشفاعة  وفيه)٢قَامم كبر ثَكعبى أَنْ يسع 

 ))وهذا املقام الذي وِعده نبيكم صلى اهللا عليه وآله وسلم:  قال) محمودا
  . )٣(أخرجه البخاري

  .شيوخه: املطلب الرابع  
   تتلمذ ابن حامد رمحه اهللا وأخذ عن كثري من الشيوخ الذين عاصرهم 

ء الذين ذكرتـهم لنا كتب التراجم أو نص ابن يف بغداد، ومن هؤال

                                 
، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم ٣/٥٤،تفسري ابن كثري٥/١١٧ـزيلمعامل التن) ١(

  ١٤٣-٣/١٤٢املنان 
أنس بن مالك بن النضر اخلزرجي األنصاري من بين النجار،ولد قبل اهلجرة : هو)٢(

،وهو من املكثرين من r أبا محزة،خادم رسول اهللا rبعشر سنني،كناه الرسول 
 له بكثرة r الصحابة أوالداً لدعاء الرسول ،وكان أكثرrالرواية عن رسول اهللا 

هـ على الصحيح،وقد جتاوز عمره املائة ٩٣الولد،تويف خارج البصرة سنة
،اإلصابة يف متييز ١٢٨-١/١٢٧ذيب األمساء واللغات: انظر ترمجته يف.(سنة

  ) ٧٣-١/٧١الصحابة 
 وجوه (كتاب التوحيد باب قول اهللا تعاىل )مع الفتح٧٤٤٠ح١٣/٤٣٢(البخاري) ٣(

   )ِإلَى ربها ناِظرةٌ . يومِئٍذ ناِضرةٌ
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٤٥ ترجمة الحسن بن حامد: تمهيد في

حامد يف كتبه على أنه أخذ العلم عنهم ما يلي مرتبني حسب تاريخ 
  :وفياتـهم

 عن )١(أبو احلسني اجلوهري، روى عنه ابن حامد بعض مسائل حنبل -١
  .)٢(اإلمام أمحد رمحه اهللا تعاىل

ملغرية،ولد سنة العباس بن العباس بن حممد بن عبداهللا بن ا:   وهو
 يف شيوخه الثقات، تويف سنة )٣(هـ، ذكره يوسف بن عمر القواس٢٥٠
  .)٤(هـ٣٢٨
، وكان ابن حامد رمحه اهللا تعاىل قد صحبه ومسع )٥(أبو بكر النجاد -٢

                                 
حنبل بن إسحاق بن حنبل، أبو علي الشيباين، ابن عم اإلمام أمحد، مسع الفضل : هو) ١(

ابنه عبداهللا وعبداهللا بن :  وعارم بن الفضل، واإلمام أمحد، وحدث عنه،بن دكني
صدوق، تويف :بت، وقال الدارقطينثقة ث:حممد البغوي واخلالل، قال عنه اخلطيب

،املقصد ١٤٥-١/١٤٣طبقات احلنابلة: انظر ترمجته يف.(هـ٢٧٣بواسط سنة
  )٣٦٦-١/٣٦٥األرشد

  ٢/١٧٢طبقات احلنابلة) ٢(
هـ، مسع أبا ٣٠٠يوسف بن عمر بن مسرور، أبو الفتح القواس، ولد سنة: هو) ٣(

 :انظر ترمجته يف.(هـ٣٨٥القاسم البغوي وحيىي بن صاعد وغريمها، تويف سنة
  )١٣٧-٣/١٣٦، املقصد األرشد١٤٣-٢/١٤٢طبقات احلنابلة

  ١٥٨-١٢/١٥٧تاريخ بغداد:انظر ترمجته يف) ٤(
بفتح النون واجليم املشددتني وبعد األلف دال : النجاد) ٥(

  )٣/٢٩٧،اللباب يف تـهذيب األنساب٥/٤٥٦األنساب:انظر.(مهملة
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٤٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(منه
أمحد بن سلمان بن احلسن بن إسرائيل بن يونس،ولد سنة :    وهو
ت له جبامع املنصور حلقتان، هـ، وهو أحد أئمة احلنابلة، وكان٢٥٣

واحدة للفقه على مذهب اإلمام أمحد، والثانية إلمالء احلديث، وقد مجع 
هـ، وله من العمر ٣٤٨املسند وصنف يف السنن كتاباً كبرياً، تويف سنة 

  .)٢(سنة) ٩٥(
  . )٣(أبو بكر الشافعي، مسع منه ابن حامد -٣

 هـ، كان ٢٦٠ه،ولد سنة حممد بن عبداهللا بن إبراهيم بن عبدرب:    وهو
  .)٤(سنة) ٩٤( هـ، وله من العمر ٣٥٤ثقة ثبتاً كثري الرواية، تويف سنة 

  .)٥(ابن مقِْسم، وقد روى عنه ابن حامد -٤

                                 
 ،١٧/٢٠٣،سري أعالم النبالء٤٣٢ص،املطلع ٢/١٧١،٧طبقات احلنابلة) ١(

  ٢/٣١٥، املنهج األمحد١/٣١٩،١١٠املقصد األرشد ،٢/٢٠٥العرب
،املنهج ١١/٢٤٩،البداية والنهاية١٢-٢/٧طبقات احلنابلة:انظر ترمجته يف) ٢(

     ٢٥٦-٢/٢٥٢األمحد
 ،٢/١٧١طبقات احلنابلة ،٧/٣٠٣تاريخ بغداد ،٥٧١،٥٦٩تـهذيب األجوبة ص) ٣(

البداية  ،١٧/٢٠٣سري أعالم النبالء ،٤٣٢املطلع ص، ٧/٢٦٤املنتظم
  ٢/٣١٥املنهج األمحد ،١١/٣٧٣والنهاية

     ١١/٢٧٧البداية والنهاية:انظر ترمجته يف) ٤(
  ٥٦٧تـهذيب األجوبة ص) ٥(
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٤٧ ترجمة الحسن بن حامد: تمهيد في

أبو بكر  حممد بن احلسن بن يعقوب بن احلسن بن مقِْسم :    وهو
هـ، شيخ القراء، كان من أعرف الناس ٢٦٥البغدادي العطَّار، ولد سنة 

األنوار يف علم القرآن، وكتاب يف النحو، : بالقراءات، له مصنفات منها
  .)١(هـ٣٥٥هـ وقيل سنة ٣٥٤وكتاب الوقف واالبتداء، تويف سنة 

  .)٣(، وكان ابن حامد قد روى عنه)٢(أبو القاسم القَزاز -٥
، كان ثقة  حبيب بن احلسن بن داود بن حممد بن عبداهللا،:    وهو

  .)٤(هـ٣٥٩هب، تويف سنة مستوراً حسن املذ
  ، وكان ابن حامد قد مسع منه، وروى عنه )٥(أبو علي ابن الصواف -٦

  .)١( عن اإلمام أمحد باإلجازة)٦(مسائل عبداهللا

                                 
  ٢٧٧-١١/٢٧٦،البداية والنهاية١٠٧-١٦/١٠٥سري أعالم النبالء: انظر ترمجته يف) ١(
د الزاي وبعد األلف زاي ثانية، وهي نسبة إىل بيع القز بفتح القاف وتشدي: القَزاز) ٢(

  )٣/٣٣،اللباب يف تـهذيب األنساب٤/٤٩١األنساب:انظر. (وعمله
  ٢/٤٧طبقات احلنابلة)٣(
  ٢٥٨-٢/٢٥٧،املنهج األمحد٢/٤٧طبقات احلنابلة:انظر ترمجته يف) ٤(
ي نسبة إىل بيع بفتح الصاد املهملة وتشديد الواو ويف آخرها فاء، وه: الصواف) ٥(

اللباب يف  ،٣/٥٦١األنساب :انظر.(الصوف واألشياء املتخذة من الصوف
  )٢/٢٤٩تـهذيب األنساب 

هـ، ٢١٣عبداهللا بن اإلمام أمحد بن حممد بن حنبل، أبو عبدالرمحن، ولد سنة: هو) ٦(
أبو القاسم : حدث عن أبيه وابن معني وأيب بكر وعثمان ابين أيب شيبة، وروى عنه

، وله ٢٩٠غوي ووكيع وأبو بكر النجاد واخلالل، وكان ثقة ثبتاً فهماً، تويف سنةالب
= 
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٤٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

، ولد سنة )ابن الصواف(حممد بن أمحد بن احلسن، املعروف بـ:   وهو
 وله هـ،٣٥٩هـ، وكان ثقة مأموناً من أهل التحرز، تويف سنة ٢٧٠

  .)٢(سنة) ٨٩(من العمر 
  .)٣(أبو علي النجاد، وكان ابن حامد قد صحبه -٧

احلسني بن عبداهللا، النجاد الصغري، كان فقيهاً معظماً إماماً يف :    وهو
  .)٤(هـ٣٦٠أصول الفقه وفروعه، تويف سنة

، روى عنه ابن حامد مسائل علي بن )٥(و إسحاق املُزكِّيـأب -٨
  . )٢( عن اإلمام أمحد)١(سائل مسلم بن احلجاج وم)٦(سعيد

                                  
=  

،املنهج ١٨٨-١/١٨٠طبقات احلنابلة: انظر ترمجته يف.(سنة٧٧من العمر 
  )٣١٨-١/٣١٣األمحد

،املنهج ٤٣٢،املطلع ص١٧٢-٢/١٧١،طبقات احلنابلة٥٩٢تـهذيب األجوبة ص) ١(
  ٢/٣١٥األمحد 

،املقصد ١١/٢٨٦،البداية والنهاية٢/٦٤ات احلنابلةطبق:انظر ترمجته يف) ٢(
  ٢/٣٣٩األرشد

  ٣/١٦٦،شذرات الذهب٤٣٣،،املطلع ص٢/١٤٠طبقات احلنابلة)٣(
  ٢٧٤-٢/٢٧٢،املنهج األمحد١٤٢-٢/١٤٠طبقات احلنابلة:انظر ترمجته يف) ٤(
 بضم امليم وفتح الزاي وكسر الكاف مشددة، يقال هذا ملن يزكي الشهود: املُزكِّي) ٥(

ويبحث عن حالـهم، ويعرفه القاضي، واشتهر ذا بيت كبري بنيسابور منهم أبو 
  ) ٣/٢٠٤،اللباب يف تـهذيب األنساب٥/٢٧٥األنساب :انظر.(إسحاق

علي بن سعيد بن جرير، أبو احلسن النسفي، ممن روى املسائل عن اإلمام : هو) ٦(
= 
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٤٩ ترجمة الحسن بن حامد: تمهيد في

هـ، أحد ٢٩٥،ولد سنة )٣(إبراهيم بن حممد بن حيىي النيسابوري:    وهو
احلفاظ، أنفق على احلديث وأهله أمواالً كثرية، وأمسع الناس بتخرجيه، 
وعقد له جملس لإلمالء بنيسابور، وكان ثقة ثبتاً مكثراً مواصالً 

  .)٤(سنة) ٦٧(له من العمر هـ، و٣٦٢للحج،تويف سنة
 ابن حامد أكرب تالمذته، وقد صرح دعالم اخلالل، ويـأبو بكر غ -٩

د روى ـنه، وقـد مسع مـه، وأنه قـه شيخـابن حامد يف كتبه بأن
 بداهللا،ـل عـ، ومسائ)٥(رمـل األثـامد مسائـن حـعنه اب

                                  
=  

طبقات :ته يفانظر ترمج.(كبري القدر، صاحب حديث: أمحد، قال عنه اخلالل
  )٢٢٦-٢/٢٢٥،املقصد األرشد٢٢٥-١/٢٢٤احلنابلة

مسلم بن احلجاج بن مسلم، أبو احلسني القشريي النيسابوري، ولد :هو) ١(
هـ، مسع من قتيبة بن سعيد وابن راهوية واإلمام أمحد واإلمام البخاري، ٢٠٤سنة

سند الصحيح امل: حيىي بن صاعد وحممد بن خملد وغريمها، ومن مصنفاته: وروى عنه
هـ، وله من العمر ٢٦١وكتاب العلل وكتاب الكىن وكتاب املخضرمني، تويف سنة

  )١/٢٤٢،املنهج األمحد٣٨-١١/٣٦البداية والنهاية :انظر ترمجته يف.(سنة٥٧
  ٢/١٧٤،١٧٢طبقات احلنابلة)٢(
ف بفتح النون املشددة وسكون الياء وفتح السني املهملة وسكون األل: النيسابوري) ٣(

وضم الباء املوحدة وبعدها واو وراء، وهي نسبة إىل نيسابور، مدينة من مدن 
  ) ٣/٣٤١،اللباب يف تـهذيب األنساب٥/٥٥٠األنساب :انظر.(خراسان

  ١١/٢٩٣،البداية والنهاية١٦٥-١٦/١٦٣سري أعالم النبالء:انظر ترمجته يف)٤(
ع من اإلمام أمحد وحرمي أمحد بن حممد بن هانئ الطائي، أبو بكر األثرم، مس: هو) ٥(

= 
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٥٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

ل أيب ـائـ، ومس)٢(ورـن منصـل ابـ، ومسائ)١(احلـل صـومسائ
ل ـائـومس ،)١(ارثـحـي الـل أبـائـ، ومس)٣(وددا

                                  
=  

موسى بن : بن حفص وأيب بكر بن أيب شيبة وعبداهللا بن مسلمة القعنيب، وروى عنه
هارون وحممد بن جعفر الراشدي وحيىي بن حممد بن صاعد، ومن مصنفاته كتاب 

طبقات :انظر ترمجته يف.(هـ٢٦٠يف العلل وكتاب يف السنن، تويف بعد سنة
  )٢٤٢-١/٢٤٠محد،املنهج األ٧٤-١/٦٦احلنابلة

صاحل بن اإلمام أمحد بن حممد بن حنبل، أبو الفضل، أكرب أوالد اإلمام أمحد، : هو) ١(
هـ، مسع من أبيه وابن املديين وأيب الوليد الطيالسي، وروى عنه ابنه ٢٠٣ولد سنة 

زهري وأبو القاسم البغوي وحيىي بن صاعد وعبدالرمحن بن أيب حامت واخلالل، قال 
هـ، وله من العمر ٢٦٦صدوق ثقة، تويف بأصبهان سنة:حامتعنه ابن أيب 

-١/٢٥١،املنهج األمحد١٧٦-١/١٧٣طبقات احلنابلة:انظر ترمجته يف.(سنة٦٣
٢٥٣ (  

إسحاق بن منصور بن رام، أبو يعقوب الكوسج، ولد مبرو، ومسع من سفيان : هو) ٢(
عنه مجاعة منهم بن عيينة وحيىي بن سعيد القطان وابن مهدي واإلمام أمحد، وروى 

عبداهللا بن اإلمام أمحد وإبراهيم احلريب، وروى عنه البخاري ومسلم ووثقه اإلمام 
طبقات : انظر ترمجته يف.(هـ٢٥١مسلم والنسائي، تويف بنيسابور سنة 

  )٢٥٣-١/٢٥٢،املقصد األرشد١١٥-١/١١٣احلنابلة
هـ، ٢٠٢ سليمان بن األشعث بن إسحاق، أبوداود السجستاين، ولد سنة: هو) ٣(

ومسع من اإلمام أمحد وأيب عمر احلوضي وأيب الوليد الطيالسي وغريهم كثري، وممن 
ابنه أبو بكر وأبو عبدالرمحن النسائي وأبو بكر النجاد واخلالل، ومن : روى عنه

انظر ترمجته .(سنة٧٣هـ، وله من العمر ٢٧٥مصنفاته كتاب السنن، تويف سنة 
= 
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٥١ ترجمة الحسن بن حامد: تمهيد في

، ومسائل )٣(يمـراهـن إبـحاق بـ، ومسائل إس)٢(وينـمـاملي

                                  
=  

  )٥٩-١١/٥٨اية والنهاية ،البد١٦٢-١/١٥٩طبقات احلنابلة:يف
أمحد بن حممد بن : األول:اشتهر ذه الكنية ممن روى عن اإلمام أمحد رجالن) ١(

أمحد بن حممد بن عبدربه، أبو احلارث : عبداهللا، أبو احلارث الصائغ، والثاين
-١/١٦٣،املقصد األرشد٧٥-١/٧٤طبقات احلنابلة:انظر ترمجتهما يف.(املروذي
١٦٤ (  

هـ، ١٨١لك بن عبداحلميد بن مهران، أبو احلسن امليموين، ولد سنةعبدامل: هو) ٢(
أبو بكر اخلالل، : مسع من اإلمام أمحد وابن علَية ويزيد بن هارون، وممن مسع منه

،املنهج ٢١٦-١/٢١٢طبقات احلنابلة:انظر ترمجته يف. (هـ٢٧٤تويف سنة
  )٢٧١-١/٢٦٩األمحد

ى عن اإلمام أمحد مجاعة، والذي يظهر يل أنَّ اشتهر عند احلنابلة ذا االسم ممن رو) ٣(
هـ، روى عن ٢١٨إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري، ولد سنة: املراد هو

جعفر بن حممد، تويف ببغداد : اإلمام أمحد مسائل كثرية، وممن روى عنه
،املقصد ١٠٩-١/١٠٨طبقات احلنابلة:انظر ترمجته يف.(هـ٢٧٥سنة

  )١/٢٤١األرشد
أنَّ ابن حامد ذكر أنه روى مسائله عن شيخه عبدالعزيز : ري أنه املراد هووسبب اختيا

غالم اخلالل عن جعفر القافالين عن إسحاق، ويف مقدمة مسائل ابن هانئ ذُِكر أنَّ 
الراوي عنه هو جعفر بن حممد القافالين، وذكر يف ترمجة ابن هانئ أنَّ القافالين 

،طبقات )من املقدمة(١/٢٤مسائل ابن هانئ:رانظ.(شيخ عبدالعزيز غالم اخلالل
  )١/١٠٨،٢/١٧٢احلنابلة
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٥٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

سائل ـ، وم)٢(ناـل مهـبل، ومسائـائل حنـ، ومس)١(مروذيـال
ائل ـ، ومس)٣(رـقـل أيب الصـد، ومسائـيـن سعـعلي ب

 ائلـ، ومس)٥(م بن هانئـ، ومسائل إبراهي)٤(انـتـقوب بن خبـيع

                                 
أمحد بن حممد بن احلجاج، أبو بكر املروذي، روى عن اإلمام أمحد مسائل : هو) ١(

،املنهج ٦٣-١/٥٦طبقات احلنابلة:انظر ترمجته يف.(هـ٢٧٥كثرية، تويف سنة
  )٢٧٤-١/٢٧٢األمحد

هللا السلَمي، حدث عن اإلمام أمحد وبقية بن مهنا بن حيىي الشامي، أبو عبدا: هو) ٢(
محدان الوراق وإبراهيم : الوليد ويزيد ابن هارون وعبدالرزاق بن مهام، وروى عنه

ثقة :النيسابوري وسهل التستري وعبداهللا بن اإلمام أمحد، قال عنه الدارقطين
  )  ١٦٤-٢/١٦١،املنهج األمحد٣٨١-١/٣٤٥طبقات احلنابلة:انظر ترمجته يف.(نبيل

على بن :حيىي بن يزداد الوراق، أبو الصقر، روى عن اإلمام أمحد، وروى عنه: هو) ٣(
،املقصد ٤١٠-١/٤٠٩طبقات احلنابلة:انظر ترمجته يف.(سعيد بن عبداهللا العسكري

  )٣/١١٣األرشد
يعقوب بن إسحاق بن خبتان، أبو يوسف، مسع من مسلم بن إبراهيم واإلمام : هو) ٤(

 أبو بكر بن أيب الدنيا وجعفر الصنديل وأمحد بن حممد بن أيب :أمحد، وروى عنه
  )١٧٧-٢/١٧٥،املنهج األمحد٤١٦-١/٤١٥طبقات احلنابلة:انظر ترمجته يف.(شيبة

إبراهيم بن هانئ، أبو إسحاق النيسابوري، حدث عن اإلمام أمحد ويعلى : هو) ٥(
 بن عبدوس وحممد بن عبداهللا بن اإلمام أمحد وحممد: وحممد ابين عبيد، وروى عنه

طبقات :انظر ترمجته يف.(هـ٢٦٥عبداهللا البغوي واخلالل، تويف سنة
  )٢٤٩-١/٢٤٨،املنهج األمحد٩٨-١/٩٧احلنابلة
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٥٣ ترجمة الحسن بن حامد: تمهيد في

ل ـ، ومسائ)٢(ل جعفر بن حممد النسائيـ، ومسائ)١(حممد بن علي
ل ـ، ومسائ)٤(ل أمحد بن القاسمـ، ومسائ)٣(عبدالكرمي بن الـهيثم

ل يوسف بن ـ، ومسائ)٦(ل حرب الكرماينـ، ومسائ)٥(حممد بن احلكم

                                 
انظر ترامجهم .(ممن روى عن اإلمام أمحد مجاعة ذا االسم مل يتبين يل املراد منهم) ١(

  )٣١٠-١/٣٠٦طبقات احلنابلة: يف
سائي الشقراين الشعراين، أبو حممد، روى مسائل كثرية عن جعفر بن حممد الن: هو) ٢(

  )٢/٨٣،املنهج األمحد١/١٢٤طبقات احلنابلة: انظر ترمجته يف.(اإلمام أمحد
عبدالكرمي بن اهليثم بن زياد بن عمران، أبو حيىي القطان العاقويل، مسع اإلمام : هو) ٣(

أبو : عنه مجاعة منهمأمحد ومسلم بن إبراهيم األزدي والفضل بن دكني، وحدث 
-١/٢١٦طبقات احلنابلة:انظر ترمجته يف.(هـ٢٧٨بكر بن داود الفقيه، تويف سنة

  ) ١٩٥-٢/١٩٤،املقصد األرشد٢١٧
أمحد بن القاسم صاحب أيب عبيد القاسم بن سالم، حدث عن أيب عبيد : هو) ٤(

-١/١٥٥،املقصد األرشد٥٦-١/٥٥طبقات احلنابلة:انظر ترمجته يف. (واإلمام أمحد
١٥٦(  

حممد بن احلكم، أبو بكر األحول، مسع من اإلمام أمحد، تويف : هو) ٥(
املنهج  ،٢٩٦-١/٢٩٥طبقات احلنابلة:انظر ترمجته يف.(هـ٢٢٣سنة

  )١/١٦١األمحد
حرب بن إمساعيل بن خلف احلنظلي الكرماين، مسع من اإلمام أمحد وابن : هو) ٦(

بكر اخلالل، تويف راهوية وسليمان بن حرب، وممن روى عنه أبو 
  )١٤٦-١/١٤٥طبقات احلنابلة:انظر ترمجته يف.(هـ٢٨٠سنة
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٥٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

، )٣( ، ومسائل حممد بن حيىي الكحال)٢(، ومسائل أمحد بن أصرم)١(موسى
  .)٥(، عن اإلمام أمحد)٤(بومسائل أيب طال

عبدالعزيز بن جعفر بن أمحد بن يزداد، :    وأبو بكر غالم اخلالل هو
هـ، أحد مشاهري احلنابلة األعيان، ٢٨٥املعروف بغالم اخلالل، ولد سنة 
                                 

ممن روى عن اإلمام أمحد وامسه يوسف بن موسى رجالن، واملراد منهما فيما يظهر ) ١(
: يوسف بن موسى العطار احلريب، مسع من اإلمام أمحد، وروى عنه: يل هو
  )٣/١٤٤املقصد األرشد،٤٢١-١/٤٢٠طبقات احلنابلة:انظر ترمجته يف.(اخلالل

أنَّ ابن حامد ذكر أنه روى مسائله عن شيخه عبدالعزيز : وسبب اختياري أنه املراد هو
غالم اخلالل عن أيب بكر اخلالل عن يوسف بن موسى، وذكر يف ترمجه يوسف 

  )٢/١٧٣طبقات احلنابلة:انظر.(العطار أنه شيخ اخلالل
اد، أبو العباس املزين، مسع من اإلمام أمحد أمحد بن أصرم بن خزمية بن عب: هو) ٢(

انظر ترمجته .(هـ٢٨٥وعبداألعلى بن محاد والصلت اجلحدري، تويف بدمشق سنة
  ) ٣٠٩-١/٣٠٨،املنهج األمحد١/٢٢طبقات احلنابلة:يف

حممد بن حيىي الكحال، أبو جعفر البغداد، املتطبب، مسع من اإلمام أمحد، : هو) ٣(
،املقصد ١/٣٢٨طبقات احلنابلة:انظر ترمجته يف.(لأبو بكر اخلال: وروى عنه

  )٢/٥٣٦األرشد
أبو : أمحد بن حميد، أبو طالب املُشكَاين، مسع من اإلمام أمحد، حدث عنه: هو) ٤(

طبقات :انظر ترمجته يف.(هـ٢٤٤حممد فوران، وزكريا بن حيىي الساجي، تويف سنة
  )١٩٨-١/١٩٧، املنهج األمحد٤٠-١/٣٩احلنابلة

،سري أعالم ١٧٤-٢/١٧١،١١٩،طبقات احلنابلة٦٨٤،٦٣٣ـهذيب األجوبة صت) ٥(
  ١/٣١٩،٢/١٢٦،املقصد األرشد٢/٢٠٥،العرب١٧/٢٠٣النبالء 
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٥٥ ترجمة الحسن بن حامد: تمهيد في

وكان أحد أهل الفهم، موثوقاً به يف العلم، متسع الرواية، مشهوراً 
لعبادة،وهو ممن صنف ومجع وناظر، بالديانة، موصوفاً باألمانة، مذكوراً با

تفسري القرآن، والشايف، والتنبيه،وزاد املسافر،واملقنع، ، : ومن مصنفاته
  .)١(سنة) ٧٨(هـ، وله من العمر ٣٦٣تويف سنة 

، مسع منه ابن حامد، وروى عنه مسائل األثرم، )٢(ابن سلْم اخلُتلي -١٠
  .)٣(محدومسائل ابن منصور، ومسائل املروذي، عن اإلمام أ

هـ، وكان أحد علماء بغداد، ٢٧٨أمحد بن جعفر  ولد سنة :    وهو
  .)٤(هـ٣٦٥كتب من القراءات والتفاسري أمراً كثرياً، تويف سنة 

، وقد مسع منه ابن حامد، وروى عنه مسائل )٥(أبو بكر القَِطيعي -١١

                                 
-١٦/١٤٣،سري أعالم النبالء١٢٧-٢/١١٩طبقات احلنابلة:انظر ترمجته يف) ١(

  ١١/٢٦٩،البداية والنهاية١٤٥
ملشددة، نسبة إىل ختالن، وهي بالد بضم اخلاء والتاء املثناة من فوقها ا: اخلُتلي) ٢(

جمتمعة وراء بلخ، وقيل نسبة إىل قرية اخلُتل، وهي على طريق خراسان إذا خرجت 
  ) ١/٤٢١،اللباب يف تـهذيب األنساب٢/٣٢٢األنساب: انظر.(من بغداد

،سري أعالم ٤٣٢،املطلع ص١٧٢-٢/١٧١،طبقات احلنابلة٧/٣٠٣تاريخ بغداد) ٣(
  ١٧/٢٠٣النبالء 

  ١١/٣٠١،البداية والنهاية٨٣-١٦/٨٢سري أعالم النبالء:ظر ترمجته يفان) ٤(
بفتح القاف وكسر الطاء املهملة وسكون الياء وكسر العني املهملة، وهي : القَِطيِعي) ٥(

نسبة إىل القَِطيعة، وهو اسم لعدة حمال ببغداد، منها قطيعة الدقيق اليت ينسب إليها 
،اللباب يف تـهذيب األنساب ٤/٥٢٨األنساب:انظر. (أبوبكر ابن مالك

= 
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٥٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  . )١(عبداهللا عن اإلمام أمحد
هـ، وهو ٢٧٤ولد سنة أمحد بن جعفر بن محدان بن مالك :    وهو

راوي مسند اإلمام أمحد عن ابنه عبداهللا وكذا كتاب الزهد والتاريخ 
  .)٢(هـ٣٦٨واملسائل، تويف سنة 

  .)٣(أبو زيد املَروزي، روى عنه ابن حامد -١٢
هـ، ٣٠١حممد بن أمحد بن عبداهللا بن حممد املَروزي، ولد سنة :    وهو

عصره، وكان حسن النظر، مشهوراً شيخ الشافعية يف زمانه، وإمام أهل 
  .)٤(هـ٣٧١بالزهد، مسع احلديث ودخل بغداد وحدث بـها، تويف سنة 

، روى عنه ابن حامد مسائل أيب داود عن )٥(ابن حيويه اخلزاز -١٣

                                  
=  

  )٣٧٠-١/٣٦٩،التمييز والفصل بني املتفق يف اخلط والنقط والشكل٣/٤٨
-٢/١٧١،طبقات احلنابلة٧/٣٠٣،تاريخ بغداد٥٨٩،٥٦٥تـهذيب األجوبة)١(

،املنهج األمحد ١١/٣٧٣، البداية والنهاية٤٣٢، املطلع ص٧/٢٦٤،املنتظم١٧٢
٢/٣١٥  

،املقصد ١١/٣١٢،البداية والنهاية٧-٢/٦نابلةطبقات احل:انظر ترمجته يف) ٢(
  ٨٧-١/٨٦األرشد

  ٥٨٨،٤٦٧تـهذيب األجوبة ص)٣(
  ١١/٣١٩،البداية والنهاية٣١٥-١٦/٣١٣سري أعالم النبالء:انظر ترمجته يف) ٤(
بفتح اخلاء وتشديد الزاي األوىل بينها وبني الزاي الثانية ألف، وهي نسبة : اخلَزاز) ٥(

= 
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٥٧ ترجمة الحسن بن حامد: تمهيد في

  . )١(اإلمام أمحد
هـ، كان ٢٩٥حممد بن العباس بن حممد بن زكريا، ولد سنة :    وهو

 من الكتب الكبار كثرياً بيده، وروى املصنفات ثقة ديناً ذا مروءة، وكتب
  .)٢(هـ٣٨٢الكبار، تويف سنة 

ل ابن ـامد مسائـن حـه ابـة، روى عنـبن بطَّأبو عبداهللا  -١٤
  ل ـ، ومسائل املشكاين، ومسائ)٤(ل أيب زرعة الرازيـ، ومسائ)٣(مشيش

  
  

  .)١(، عن اإلمام أمحد)٥(إبراهيم احلريب
                                  

=  
١/٤٣٩، اللباب يف تـهذيب األنساب٢/٣٥٦األنساب:نظرا.(ملن يبيع اخلز(  

  ٢/١٧٢طبقات احلنابلة)١(
  ١١/٣٣٢،البداية والنهاية٤١٠-١٦/٤٠٩سري أعالم النبالء:انظر ترمجته يف) ٢(
حممد بن موسى بن مشيش البغدادي، مسع من اإلمام أمحد وكان من كبار : هو) ٣(

  )٤٩٦-٢/٤٩٥،املقصد األرشد١/٣٢٣طبقات احلنابلة:انظر ترمجته يف. (أصحابه
عبدالرمحن بن عمرو بن صفوان النصري، أبو زرعة الدمشقي، مسع من اإلمام : هو) ٤(

اخلالل وعلي بن يعقوب، ومجع كتباً : أمحد وابن معني وأيب مسهر، وروى عنه
انظر .(هـ٢٨١هـ،وقيل٢٨٠لنفسه يف التاريخ وعلل الرجال، تويف بدمشق سنة

  )١٠١-٢/١٠٠،املقصد األرشد٢٠٦-١/٢٠٥نابلةطبقات احل:ترمجته يف
هـ، مسع ١٩٨إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم، أبو إسحاق احلريب، ولد سنة: هو) ٥(

أبو بكر بن أيب : من اإلمام أمحد والفضل بن دكني وعفان بن مسلم، وروى عنه
= 
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٥٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

، املعروف )٢(د بن حممد بن محدان العكْبريعبيداهللا بن حمم:    وهو
هـ، وكان إماماً قدوة عابداً فقيهاً حمدثاً، ٣٠٤، ولد سنة )ابن بطَّة(بـ

: شيخ العراق يف وقته، وله مصنفات كثرية تزيد على املائة مصنف ومنها
اإلبانة الكربى،واإلبانة الصغرى، والسنن، وحترمي اخلمر، وذم الغناء 

  .)٣(هـ٣٨٧، تويف سنة واالستماع إليه
  .)٤(أبو بكر املقرئ، مسع منه ابن حامد كتاب اخلرقي -١٥

احلسن بن حيىي بن قيس، مسع خمتصر اخلرقي منه، وحدث به :    وهو
  .)٥(مجاعة

                                  
=  

 غريب احلديث ودالئل: داود وأبو بكر بن األنباري وأبو بكر النجاد، ومن مصنفاته
طبقات :انظر ترمجته يف.(هـ٢٨٥النبوة وذم الغيبة، تويف ببغداد سنة 

  )٣٠٧-١/٣٠٢،املنهج األمحد٩٣-١/٨٦احلنابلة
  ٢/٢٩٢،املنهج األمحد٤٤٠،املطلع ص١٧٤-٢/١٧٣،١٤٤طبقات احلنابلة)١(
بضم العني وسكون الكاف وفتح الباء املوحدة ويف آخرها راء، وهي : العكْبري) ٢(

كْبرا، وهي بليدة على دجلة فوق بغداد بعشرة نسبة إىل ع
  )٢/٣٥١،اللباب يف تـهذيب األنساب٤/٢٢١األنساب:انظر.(فراسخ

،سري أعالم ٤٤٠،املطلع ص١٥٣-٢/١٤٤طبقات احلنابلة:انظر ترمجته يف) ٣(
  ٥٣٣-١٦/٥٢٩النبالء

  ٢/٣٣١،املنهج األمحد٢/١٧٤،١٤٠طبقات احلنابلة) ٤(
، وذكره العليمي ٢/٣٣١،املنهج األمحد٢/١٤٠ابلةطبقات احلن:ترمجته يف: انظر) ٥(

  فيمن مل تعرف تواريخ وفاتـهم
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٥٩ ترجمة الحسن بن حامد: تمهيد في

ابن حزام، روى عنه ابن حامد مسائل جعفر بن حممد النسائي عن  -١٦
  .)١(اإلمام أمحد

، روى عنه ))٢(ابن الصفَّار(بـاحلسن بن علي بن احلسن، املعروف  -١٧
  .)٤)(٣(ابن حامد مسائل أمحد بن هشام

                                 
  ٢/١٧٣طبقات احلنابلة) ١(
بفتح الصاد املهملة وتشديد الفاء ويف آخرها الراء املهملة، وهي نسبة إىل : الصفَّار) ٢(

،اللباب يف تـهذيب ٣/٥٤٦األنساب :انظر.(بيع األواين الصفْرية
  )٢/٢٤٣األنساب

، ١/٨٣طبقات احلنابلة:انظر ترمجته يف.(أمحد بن هشام، مسع من اإلمام أمحد: هو) ٣(
  )أمحد بن هاشم):٢٠٥-١/٢٠٤(ويف املقصد األرشد

  ٢/١٧٤طبقات احلنابلة) ٤(
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٦٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  :تالميذه: املطلب اخلامس
   كان ابن حامد رمحه اهللا تعاىل ممن تعقد لـهم حلقات التدريس يف 

 وكانت املساجد – كما مر معنا يف مكانته العلمية -جامع املنصور ببغداد
ومنها يتخرج طالب العلم لينشروا هي مراكز تلقي العلم يف ذلك الوقت 

العلم الذي تلقوه عن شيوخهم يف حلقات العلم، وكان لكل شيخ 
تالميذه املالزمون له، وقد ذكرت كتب التراجم القليل من تالميذ ابن 

 فيما -حامد رمحه اهللا تعاىل مقارنة مبا كان عليه الواقع يف ذلك الوقت
 على ذكر يف كتب التراجم  وإليك تالميذه الذين وقفت لـهم-يظهر يل

  :وهم حسب تاريخ وفياتـهم
  .)٢(، صحب ابن حامد وقرأ عليه)١(أبو العباس البرمكي -١

هـ، قال ٣٧٢أمحد بن عمر بن أمحد بن إبراهيم، ولد سنة :    وهو
  .)٣(هـ٤٠١كتبت عنه، وكان صدوقاً، تويف سنة : اخلطيب

                                 
بفتح الباء املوحدة وسكون الراء وفتح امليم ويف آخرها الكاف، نسبة إىل : البرمكي) ١(

ان سلفه قدمياً يسكنونـها، وقيل بل كانوا يسكنون حملة ببغداد تعرف بالربامكة ك
،اللباب يف تـهذيب ١/٣٢٩األنساب :انظر.(قرية تسمى الربمكية فنسبوا إليها

  )١٤٣-١/١٤٢األنساب 
املنهج  ،١/١٤٩املقصد األرشد ،٤٣٢املطلع ص ،٢/١٩٠،١٧٧طبقات احلنابلة) ٢(

  ٢/٣١٨األمحد
،املنهج ١/١٤٨املقصد األرشد،٢/١٩٠طبقات احلنابلة: انظر ترمجته يف) ٣(

= 
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٦١ ترجمة الحسن بن حامد: تمهيد في

  .)١(أبو بكر الروشنائي، صحب ابن حامد -٢
أمحد بن موسى بن عبداهللا بن إسحاق، الزاهد، املعروف : هو   و
) أصول الدين(، كان ذا دين وصالح، وقد اختصر كتاب )الروشنائي(بـ

  .)٢(هـ٤١١لشيخه ابن حامد، تويف سنة 
  .)٤(، صحب ابن حامد)٣(أبو القاسم املَزريف -٣

عبدالسالم بن الفرج، له تصانيف يف املذهب، تويف سنة : وهو
  .)٥(هـ٤٢٣

  

                                  
=  

  ٢/٣٤٩األمحد
  ٢/٣٢٤،املنهج األمحد٢/١٨٠طبقات احلنابلة)١(
،املنهج ١٩٥-١/١٩٤،املقصد األرشد١٨٠-٢/١٧٩طبقات احلنابلة:انظر ترمجته يف) ٢(

   ٣٢٤-٢/٣٢٣األمحد 
فة، بفتح امليم وسكون الزاي وفتح الراء ويف آخرها فاء، وهي نسبة إىل املَزر: املَزريف) ٣(

،اللباب يف تـهذيب ٥/٢٧٤األنساب:انظر.(وهي قرية كبرية بالقرب من بغداد
  )٣/٢٠٣األنساب

،املنهج ٢/١٧٥،املقصد األرشد٦٢٦،مناقب اإلمام أمحد ص٢/١٧٧طبقات احلنابلة)٤(
  ٢/٣١٨األمحد 

،املنهج ٢/١٧٥،املقصد األرشد٢/١٨١طبقات احلنابلة:انظر ترمجته يف) ٥(
  ٢/٣٣٥األمحد
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٦٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)٢(، صحب ابن حامد)١(أبو طاهر القَطَّان -٤
التعليق، : أمحد بن إبراهيم، اإلمام الفقيه، كان أصولياً فرضياً، له:    وهو

  .)٣(هـ٤٢٤والتحقيق، والفرائض، واألصول، تويف سنة
  .)٥(، صحب ابن حامد)٤(أبو عبداهللا الفُقَّاعي -٥

، صاحب )الفُقَّاعي( بـاحلسن بن حممد بن موسى، ، املعروف:    وهو
فتوى ونظر، وله تصانيف يف األصول والفروع، وكان قد تزوج ببنت 

  .)٦(هـ٤٢٤شيخه ابن حامد، تويف سنة 
  

                                 
بفتح القاف وتشديد الطاء املهملة ويف آخرها نون، وهي نسبة إىل بيع : طَّانالقَ) ١(

  )٣/٤٤،اللباب يف تـهذيب األنساب٤/٥١٩األنساب:انظر. (القطن
،املنهج ١/٧٢،املقصد األرشد٤٣٢،املطلع ص٢/١٨٢،١٧٧طبقات احلنابلة) ٢(

  ٢/٣١٨األمحد
  ٢/٣٣٦،املنهج األمحد١/٧٢،املقصد األرشد٢/١٨٢طبقات احلنابلة:انظر ترمجته يف) ٣(
بضم الفاء وفتح القاف املشددة وبعد األلف عني مهملة، وهي نسبة إىل : الفُقَّاعي) ٤(

  )٢/٣٤٧،اللباب يف تـهذيب األنساب٤/٣٩٥األنساب :انظر.(بيع الفُقَّاع وعمله
،املنهج ١/٣٣٤،املقصد األرشد٤٣٢،املطلع ص٢/١٨٢،١٧٧طبقات احلنابلة) ٥(

  .احلسني بن موسى:  الطبقات، يف٢/٣١٨األمحد
،املنهج ١/٣٣٤،املقصد األرشد٢/١٨٢طبقات احلنابلة:انظر ترمجته يف) ٦(

  ٢/٣٣٥األمحد
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٦٣ ترجمة الحسن بن حامد: تمهيد في

  .)٢(، درس الفقه على ابن حامد)١(ابن البقَّال -٦
، صاحب )ابن البقَّال(أمحد بن عبداهللا بن سهل، املعروف بـ:    وهو

صاح والبيان، كانت له حلقة جبامع الفتيا والنظر واملعرفة واإلف
  .)٣(هـ٤٤٠املنصور،تويف سنة 

  .)٤(أبو إسحاق البرمكي، صحب ابن حامد وعلَّق عنه -٧
هـ، كان ٣٦١إبراهيم بن عمر بن أمحد بن إبراهيم، ولد سنة :    وهو

  .)٥(هـ٤٤٥ناسكاً زاهداً فقيهاً مفتياً قيماً بالفرائض وغريها، تويف سنة 
  
  

                                 
بفتح الباء املوحدة وتشديد القاف آخره الالم،وهي نسبة ملن يعمل يف بيع : البقَّال) ١(

اب ،اللب٣٧٩-١/٣٧٨األنساب:انظر.(األشياء املتفرقة من الفواكة اليابسة وغريها
  )١/١٦٦يف تـهذيب األنساب 

  ١/١٢٣،املقصد األرشد٢/١٨٩طبقات احلنابلة) ٢(
،املنهج ١٢٣-١/١٢٢،املقصد األرشد١٩٠-٢/١٨٩طبقات احلنابلة:انظر ترمجته يف) ٣(

  ٣٤٧-٢/٣٤٦األمحد 
،الذيل على طبقات ٤٣٢،املطلع ص٢/١٩٠،١٧٧طبقات احلنابلة) ٤(

  ٢/٣١٨،املنهج األمحد٣/١٠احلنابلة
-١٧/٦٠٥،سري أعالم النبالء١٩١-٢/١٩٠طبقات احلنابلة: ر ترمجته يفانظ) ٥(

  ٣٥١-٢/٣٤٩،املنهج األمحد٦٠٧
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٦٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  . )٢(، روى عن ابن حامد)١( اَألهوازيأبو علي -٨
هـ، مقرئ الشام، ٣٦٢احلسن بن علي بن إبراهيم ولد سنة :    وهو

كان رأساً يف القراءات، معمراً، بعيد الصيت، صاحب ( :)٣(قال الذهيب
حديث ورحلة وإكثار، وليس باملتقن له، وال اود، بل هو كحاطب 

تكُلِّم فيه ويف دعاويه تلك األسانيد ليل، ومع إمامته يف القراءات فقد 
  .)٤(هـ٤٤٦، تويف سنة.هـ.أ)العالية
  .)٦(، صحب ابن حامد وروى عنه)٥(أبو طالب العشاِري -٩

                                 
بفتح األلف وسكون الـهاء ويف آخرها الزاي، وهي نسبة إىل بلدة : اَألهوازي) ١(

،اللباب يف تـهذيب ١/٢٣١األنساب:انظر.(اَألهواز وهي بلدة من بالد خوزستان
  )١/٩٥األنساب

  ١٧/٢٠٣،سري أعالم النبالء٧/٣٠٣ بغدادتاريخ) ٢(
هـ، ٦٧٣حممد بن أمحد بن عثمان، أبو عبداهللا مشس الدين الذهيب، ولد سنة:هو) ٣(

العرب : أخذ العلم عن ابن عساكر والدمياطي وابن الصواف واملزي، ومن مصنفاته
انظر ترمجته .(هـ٧٤٨وسري النبالء والكاشف وامليزان يف نقد الرجال، تويف سنة

  )٣٣٨-٣/٣٣٦الدرر الكامنة:يف
  ٥١٣-١/٥١٢،ميزان االعتدال١٨-١٨/١٣سري أعالم النبالء: انظر ترمجته يف) ٤(
بضم العني وفتح الشني املعجمة وبعد األلف راء، وهي نسبة أليب طالب، : العشاري) ٥(

،اللباب ٤/١٩٨األنساب:انظر.(وهذا لقب جده؛ ألنه كان طويالً فقيل له العشاري
  )٢/٣٤١هذيب األنساب يف تـ

،املنهج ١٧/٢٠٣،سري أعالم النبالء٤٣٢،املطلع ص٢/١٩٢،١٧٧طبقات احلنابلة) ٦(
= 
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٦٥ ترجمة الحسن بن حامد: تمهيد في

هـ، كان فقيهاً عاملاً ٣٦٦حممد بن علي بن الفتح، ولد سنة :    وهو
  .)١(هـ٤٥١زاهداً، خرياً، مكثراً، تويف سنة 

  .)٢(حامد وتفقه عليهالقاضي أبو يعلى، صحب ابن  -١٠
،ولد )٣(حممد بن احلسني بن حممد بن خلف بن أمحد بن الفراء:    وهو

هـ، وهو الذي اختاره ابن حامد رمحه اهللا تعاىل خليفة له يف ٣٨٠سنة
: حلقته، فابتدأ التدريس والتصنيف بعد وفاته، ومن مصنفاته الكثرية

لعدة يف أصول أحكام القرآن، وإبطال التأويالت ألخبار الصفات،وا
الفقه،واألحكام السلطانية، والروايتني والوجهني، وشرح اخلرقي، وتويف 

  .)٤(هـ٤٥٨سنة 
  

                                  
=  

  ٢/٣١٨األمحد 
  ٥٠-١٨/٤٨،سري أعالم النبالء١٩٢-٢/١٩١طبقات احلنابلة:انظر ترمجته يف) ١(
،املطلع ٧/٢٦٤،املنتظم٦٢٧،مناقب اإلمام أمحد ص٢/١٩٤،١٧٦طبقات احلنابلة) ٢(

،النجوم الزاهرة ١١/٣٧٣،البدايةوالنهاية١٧/٢٠٣الم النبالء ، سري أع٤٣٢ص
  ٢/٣١٨،املنهج األمحد٢/٣٩٦،املقصد األرشد ٤/٢٣٢

التمييز والفصل :انظر.(بفتح الفاء وتشديد الراء، نسبة إىل عمل الفراء وبيعها: الفَراء) ٣(
  )١/٢٤٠بني املتفق يف اخلط والنقط والشكل 

،املنهج ٤٥٥-٤٥٤،املطلع ص٢٣٠-٢/١٩٣نابلةطبقات احل:انظر ترمجته يف) ٤(
  ٣٧٦-٢/٣٥٤األمحد
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٦٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .  )٢(، كان قد شاهد ابن حامد وروى عنه)١(أبو بكر اخلَياط -١١
هـ ، ٣٧٦حممد بن علي بن حممد بن موسى، املقرئ، ولد سنة :    وهو

 متديناً ثقة صاحلاً متعففاً، تويف سنة أحد احلنابلة األخيار، وكان عاملاً ورعاً
  .)٣(هـ٤٦٧

                                 
بفتح اخلاء املعجمة والياء املشددة حتتها نقطتان وبعد األلف طاء مهملة، : اخلَياط) ١(

،اللباب يف تـهذيب ٢/٤٢٥األنساب:انظر.(وهي نسبة ملن خييط الثياب
  ) ١/٤٧٥األنساب

،املنهج ١٧/٢٠٣ري أعالم النبالء،س٤٣٢،املطلع ص٢/٢٣٣،١٧٧طبقات احلنابلة) ٢(
  ٢/٣١٨األمحد 

-١٨/٤٣٦،سري أعالم النبالء٢٣٤-٢/٢٣٢طبقات احلنابلة:انظر ترمجته يف) ٣(
  ٣٨٤-٢/٣٨٣،املنهج األمحد٤٣٧

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٦٧ ترجمة الحسن بن حامد: تمهيد في

  .مؤلفاته: املطلب السادس
  :   ألَّف ابن حامد رمحه اهللا مصنفات مشهورة يف علوم خمتلفة، منها

  .)١(كتاب اجلامع، يف أربعمائة جزء، تشتمل على اختالف العلماء -١
  .)٢(كتاب يف أصول الدين -٢

، وقد اختصره )٣(هذيب األجوبة   ذكر ابن حامد كتابه هذا يف تـ
املختصر يف ( ومساه-كما تقدم يف ترمجته–تلميذه أبو بكر الروشنائي 

اختصرت : وقال يف مقدمته) أصول الدين من كتاب أيب عبداهللا بن حامد
نضر -هذا الكتاب من كتاب أيب عبداهللا احلسن بن حامد الفقيه احلنبلي

ملسلمني، من أهل السنة  يف أصول الدين، وشرح مذاهب ا-اهللا وجهه
  .)٤(هـ.ا.املرضيني، من املتقدمني واملتأخرين

                                 
،سري ٤٣٢،املطلع ص٧/٢٦٤،املنتظم٢/١٧١،طبقات احلنابلة٧/٣٠٣تاريخ بغداد) ١(

البداية والنهاية ،١/٢٤٢،دول اإلسالم٢/٢٠٥،العرب ١٧/٢٠٣أعالم النبالء
،املنهج األمحد ١/٣١٩،املقصد األرشد ٤/٢٣٢،النجوم الزاهرة ١١/٣٧٣
عشرون : ، وقال الذهيب يف السري ودول اإلسالم٣/٢١٤،معجم املؤلفني٢/٣١٥

وال منافاة بني كونـها عشرين جملداً وأربعمائة جزء؛ ألن الد قد حيتوي . جملداً
  .على أكثر من جزء

،البداية ٤٣٢،املطلع ص٧/٢٦٤،املنتظم٢/١٧١،طبقات احلنابلة٧/٣٠٣تاريخ بغداد) ٢(
  ٣/٢١٤،معجم املؤلفني٢/٣١٥،املنهج األمحد ١١/٣٧٣والنهاية 

  ٦٢١تـهذيب األجوبة ص) ٣(
  ٢/٣٢٤،املنهج األمحد٢/١٨٠طبقات احلنابلة) ٤(
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٦٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

   وقد نقل شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل من كتاب ابن حامد 
وقال أبو عبداهللا بن حامد : رمحه اهللا كما يف جمموع الفتاوى حيث قال

 يف وأيضاً نقل. )١(مث ذكر كالماً البن حامد يف الصفات). أصوله(يف 
 كالماً البن حامد يف استحقاق أيب بكر رضي اهللا عنه )٢(منهاج السنة

اخلالفة وكونـها ثبتت له بالنص، ومل ينص على الكتاب فلعله نقل ذلك 
 )٣(ونقل أيضاً كالماً البن حامد يف كتاب اإلميان. الكالم من هذا الكتاب

  . ول الدينقال أبو عبداهللا بن حامد يف كتابه املصنف يف أص: وقال فيه
  . )٤(كتاب يف أصول الفقه -٣
  .)٥(شرح اخلرقي -٤
  .)٦(تـهذيب األجوبة -٥

                                 
  .وما بعدها٦/١٦٢جمموع فتاوى شيخ اإلسالم) ١(
  ٤٩٢-٢/٤٨٧منهاج السنة) ٢(
  ٣١٧-٣١٦ميان صاإل) ٣(
،البداية ٤٣٢،املطلع ص٧/٢٦٤،املنتظم٢/١٧١،طبقات احلنابلة٧/٣٠٣تاريخ بغداد) ٤(

  ٣/٢١٤،معجم املؤلفني٢/٣١٥،املنهج األمحد١١/٣٧٣والنهاية 
،املنهج ١/٣١٩،املقصد األرشد٤٣٢،املطلع ص٢/١٧١طبقات احلنابلة) ٥(

  ٣/٢١٤،معجم املؤلفني٣/١٦٧، شذرات الذهب٢/٣١٥األمحد
،مفاتيح الفقه ٢/٢٠١،األعالم٣/٣١٥،تاريخ األدب العريب٢/٣١٥ املنهج األمحد)٦(

  ٢/٦١احلنبلي
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٦٩ ترجمة الحسن بن حامد: تمهيد في

ه اهللا ـد رمحـد من كتب ابن حامـ   وهو الكتاب الوحيد الذي وج
قق يف رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه  وقد ح-حسب علمي - تعاىل

اسة بقسم أصول الفقه باجلامعة اإلسالمية، وهو كتاب يشتمل على در
 دع، وي)١(شاملة وقيمة ألقوال اإلمام أمحد رمحه اهللا تعاىل وأجوبته وفتاويه

هذا الكتاب الوحيد يف بابه حيث ألف هذا الكتاب أساساً لدراسة ألفاظ 
اإلمام أمحد رمحه اهللا تعاىل خبالف غريه من الكتب اليت تتعرض لـها يف 

  .)٢(مقدمتها أو يف آخرها

                                 
  ٦٦تـهذيب األجوبة ص) ١(
  ٧١تـهذيب األجوبة ص) ٢(
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٧٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  . وفاته: املطلب السابع
   تويف ابن حامد رمحه اهللا تعاىل يف طريق مكة سنة ثالث وأربعمائة 

ان يكثر احلج رمحه اهللا ـوك-)١(بقرب واقصة، بعد رجوعه من احلج
، وكان قد استند إىل حجر قبل موته فجاءه رجل بقليل ماء، وقد -تعاىل

                                 
وكان ذلك بسبب ما فعلته مجاعة من العرب من بين خفاجة وعلى رأسهم أبو فليتة ) ١(

 املاء يف مصانع ابن القوي حيث سبق احلاج إىل واقصة يف ستمائة رجل فرتح
الربمكي والريان وغورها، وطرح يف اآلبار احلنظل وأقام يرصد ورود احلجاج، فلما 
وردوا يف يوم الثالثاء الثنيت عشرة ليلة خلت من صفر اعتقلهم هناك ومنعهم من 
االجتياز وطالبهم خبمسني ألف دينار فامتنعوا من تقرير أمره على شيء وضعفوا 

لعطش فهجم عليهم فلم يكن عندهم دفع وال منع فاحتوى عن الصرب وبلغ منهم ا
على اجلمال واألمحال واألموال فهلك من الناس الكثري وقيل هلك مخسة عشر ألف 
إنسان ومل يفلت إال العدد اليسري، وقد أمكن اهللا تعاىل من هؤالء املفسدين يف 

ب الذين األرض فقد كاتب فخر امللك حينئذ علي بن مزيد وأمره أن يطلب العر
فعلوا هذا ويوقع بـهم ما يشفي الصدر منهم وندب من خيرج ملساندته فسار ابن 
مزيد فلحق القوم يف الربية وقد قاربوا البصرة فأوقع بـهم وقتل كثرياً منهم وأسر 
أبا فليتة ابن القوي واألشتر وأربعة عشر رجالً من وجوه بين خفاجة ووجد 

ل فريق من ذلك اجلمع طرفاً فانتزع ما أمكنه األمحال واألموال قد متزقت وأخذ ك
انتزاعه وعاد إىل الكوفة وبعث باألسرى إىل بغداد فشهروا وأودعوا احلبس وأجيع 
منهم مجاعة وأطعموا املاحل وتركوا على دجلة حىت شاهدوا املاء حسرة وماتوا 

  )بتصرف٢٦١-٧/٢٦٠انظر املنتظم. (عطشاً هناك
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٧١ ترجمة الحسن بن حامد: تمهيد في

: فقال. ما هذا وقته: فقال له. من أين هذا؟: أشفى على التلف، فقال
فلم يشرب ومات من فوره رمحه اهللا . هذا وقته عند لقاء اهللا تعاىل. بلى

  .)١(تعاىل

                                 
،مناقب اإلمام ٢/١٧٧،طبقات احلنابلة١٧٣لفقهاء ص،طبقات ا٧/٣٠٣تاريخ بغداد) ١(

،البداية ٣/١٠٧٨،تذكرة احلفاظ٤٣٣، املطلع ص٧/٢٦٤،املنتظم٦٢٥أمحدص
  ٤/٢٣٢،النجوم الزاهرة١١/٣٧٣والنهاية
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٧٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  :ثناء العلماء عليه: املطلب الثامن
  . )١(إمام احلنبلية يف وقته:    قال عنه تلميذه أبو بكر اخلياط
إمام احلنبلية يف زمانه، ومدرسهم ومفتيهم، :    وقال القاضي أبو احلسني

  .)٢(لعلوم املختلفاتله املصنفات يف ا
كان كثري احلج، فعوتب يف كثرة سفره وحجه مع كرب :    وقال أيضاً

  .)٣(لعل الدرهم الزيف خيرج مع الدراهم اجليدة: سنه، فقال
انتهى إليه املذهب، وله التصانيف الواسعة :    وقال ابن اجلوزي

  .)٤(الكثرية
  .)٥(شيخ احلنابلة ومفتيهم:    وقال الذهيب

كان مدرس أصحاب اإلمام أمحد وفقيههم يف زمانه، :  ابن كثري   وقال
  .)٦(وله املصنفات املشهورة

    
  

                                 
  ٢/١٧٧طبقات احلنابلة) ١(
  ٢/١٧١طبقات احلنابلة) ٢(
  ٢/١٧٧طبقات احلنابلة) ٣(
  ٦٢٥مناقب اإلمام امحد ص) ٤(
  ٣/١٠٧٨،تذكرة احلفاظ١٧/٢٠٣لنبالءسري أعالم ا) ٥(
  ١١/٣٧٣البداية والنهاية) ٦(
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٧٣ ترجمة الحسن بن حامد: تمهيد في

كان مدرس احلنابلة وفقيههم، وله :  وقال صاحب النجوم الزاهرة
  .)١(كان زاهداً ورعاً ينسخ باألجرة ويتقوت منه: وقال. مصنفات

                                 
  ٤/٢٣٢النجوم الزاهرة) ١(
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  الباب األول
  ـارةـهــطـفــي الـــ

  :وفيه ستة فصول
  .يف املياه واآلنية: الفصل األول
  .يف االستنجاء وإزالة النجاسة: الفصل الثَّاين
  .يف الوضوء: الفصل الثَّالث
  .يف املسح على اخلفني: الفصل الرابع

  .يف التيمم: الفصل اخلامس
  .يف احليض: الفصل السادس
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  يف املياه واآلنية: الفصل األول
  : وفيه مثاين مسائل 

  .سلب طهورية املاء بالتغري اليسري بالطاهرات: سألة األوىل  امل
هل غمس بعض يد املستيقظ من النوم يؤثر يف سلب :  املسألة الثَّانية 
  .املاء  طهوريته؟
حكم املاء املنفصل عن جناسة على غري األرض إذا :  املسألة الثَّالثة 

  .انفصل عنها غري متغري بعد زوالـها به
  . حكم الطهارة باملاء الذي خلت به امرأة إلزالة جناسة: لرابعة  املسألة ا

  .حكم استعمال املاء املسخن بنجاسة:  املسألة اخلامسة 
  .طهارة جلد غري مأكول اللحم بالذَّكاة:  املسألة السادسة 
  .أكل اجللد املدبوغ:  املسألة السابعة 
لطَّاهرة بالنجسة، فهل يتحرى أو إذا اشتبهت األواين ا:  املسألة الثَّامنة 

  .ال؟
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٧٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .سلب طهورية املاء بالتغري اليسري بالطاهرات:  املسألة األوىل]١[
أنَّ التغري اليسري يف اللون أو الطعم أو : اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

  .)١(الرائحة بشيء طاهر يسلب املاء طهوريته
وأبو حفص  أبو بكر غالم اخلالل،:  أيضاً   واختاره من علماء احلنابلة

، وقدمه يف )٤(، والقاضي، وابن املَنى)٣(، وأبو اخلطاب)٢(العكْبري
                                 

  ١/٣٤اإلنصاف )  ١(
هو عمر بن إبراهيم بن عبداهللا،يعرف بابن املسلم،مسع من أيب : أبو حفص العكْبري) ٢(

خلرقي املقنع وشرح ا: علي الصواف وأيب بكر النجاد والزم ابن بطة،من مصنفاته
طبقات : انظر ترمجته يف.(هـ٣٨٧واخلالف بني أمحد ومالك،وتويف سنة 

  ) ٢٩٢-٢/٢٩١،املقصد األرشد١٦٦-٢/١٦٣احلنابلة
هـ،ودرس الفقه ٤٣٢حمفوظ بن أمحد بن احلسن الكَلْوذَاِني،ولد سنة: أبو اخلطاب) ٣(

فقه مجاعة على القاضي أيب يعلى والفرائض على أيب عبداهللا الوني،وأخذ عنه ال
عبدالوهاب بن محزة وأبو بكر الدينوري والشيخ عبدالقادر اجليلي،ومن : منهم

الـهداية واالنتصار يف املسائل الكبار يف الفقه والتمهيد يف أصول الفقه : مصنفاته
-٣/٢٠املقصد األرشد:انظر ترمجته يف.(هـ٥١٠والتهذيب يف الفرائض،تويف سنة 

  ) ٦٧-٣/٥٧،املنهج األمحد٢٣
هـ،مسع من ٥٠١هو نصر بن فتيان بن مطر النهرواين أبو الفتح،ولد سنة :  ابن املَنى)٤(

: القاضي أيب بكر ابن عبدالباقي وأيب احلسن الزاعوين،أخذ عنه الفقه مجاعة منهم
املوفق ابن قدامة واحلافظ عبدالغين املقدسي وأبو بكر ابن احلالَّوي وفخر الدين ابن 

الذيل على : انظر ترمجته يف.(هـ٥٨٣اخلالف،تويف سنة تيمية،وله تعليقة يف 
  ) ٦٤-٣/٦٢،املقصد األرشد٣٦٥-٣/٣٥٨طبقات احلنابلة
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٧٩ في الــطــهـــارة: الباب األول

  .)٣( يف تصحيح احملرر)٢(، وصححه عز الدين الكناين)١(احملرر
  . )٥(،ومذهب املالكية)٤(   وهو رواية عن اإلمام أمحد

   :   أدلَّة هذا القول
  .)٦ ()  فَلَم تِجدوا ماًء فَتيمموا صِعيدا طَيبا (قول اهللا تعاىل 
  .)٧(أنَّ املاء املتغير زال عن إطالق املاء :    وجه الداللة

                                 
كتاب يف الفقه احلنبلي دالدين بن تيمية احلراين،يذكر فيه الروايات فتارة : احملرر) ١(

في حترير املقرر يف شرح احملرر لص: يرسلها وتارة يبين اختياره فيها،ومن شروحه
حاشية ابن قندس وحاشية ابن نصر اهللا :  عدة منهاالدين القطيعي،وعليه حواٍش

) النكت والفوائد السنية على مشكل احملرر(وحاشية ابن مفلح املسماة بـ
  ) ٢/٢٤٣،مفاتيح الفقه احلنبلي٢٣٢املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد ص:انظر.(

ر اهللا الكناين العسقالين،ولد سنة هو أمحد بن إبراهيم بن نص: عز الدين الكناين) ٢(
هـ،تتلمذ عليه املرداوي صاحب اإلنصاف،وبرهان الدين بن مفلح،ومن ٨٠٠

خمتصر احملرر وتصحيحه ونظمه،وتوضيح األلفية وشرحها،تويف سنة : مصنفاته
-٢٧٢،املنهج األمحد٧٦-١/٧٥املقصد األرشد:انظر ترمجته يف.(هـ٨٧٦
  ) ١/١٥اإلنصاف: ،وانظر٢٧٣

  ١/٣٤،اإلنصاف١/٤٣،املبدع١/٢،احملرر١/١٢٦نتصاراال) ٣(
ونقل الصاغاين كالماً يدل على أنه ) : ١/٥٩(قال القاضي يف الروايتني والوجهني)  ٤(

  .ال جيوز الوضوء به
  ٣٦،القوانني الفقهية ص١/٥٩مواهب اجلليل ) ٥(
  ) ٦(سورة املائدة آية رقم) ٦(
  ١/٢٢املغين) ٧(
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٨٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

أنه ماء تغير مبخالطة ما ليس بطهور ميكن االحتراز منه، فلم جيز الوضوء 
  .)١(به، كماء الباقالَّ املغلي

  
  :األقوال األخرى

  : يف املسألة ثالثة أقوال   للعلماء
  .   ما تقدم من اختيار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل ومن وافقه:   أحدها

  .يعفى عن يسري الرائحة دون غريها  : والقول الثَّاين   
  ،)٢(   وهو رواية عن اإلمام أمحد، اختارها اخلرقي

  .)٤( من املالكية)٣(وقال به ابن املاِجشون
                                 

  ١/٢٢املغين ) ١(
هو عمر بن احلسني بن : ،واخلرقي١/٣٤،اإلنصاف ١/٢٤ اخلرقي مع املغينخمتصر) ٢(

أبو عبداهللا ابن بطة وأبو احلسن : عبداهللا،أبو القاسم،وأخذ عنه العلم مجاعة منهم
املختصر يف الفقه،تويف سنة : التميمي وأبو احلسني بن مشعون،ومن مصنفاته

  ) ٢/٢٩٨قصد األرشد،امل١١٨-٢/٧٥طبقات احلنابلة:انظر ترمجته يف.(هـ٣٣٤
عبدامللك بن عبدالعزيز بن عبداهللا بن أيب سلمة املاِجشون،تفقه على اإلمام : هو) ٣(

أمحد ابن املعذل وسحنون وابن حبيب،تويف : مالك وعلى أبيه،وتفقه عليه
. ن سنةوهـ،وله من العمر بضع وست٢١٤هـ وقيل٢١٣هـ وقيل٢١٢سنة

عجمة مضمومة،وهو املورد ويقال األبيض بكسر اجليم بعدها شني م: واملاِجشون
  ) ٧-٢/٦،الديباج املذهب١٤٤-٣/١٣٦ترتيب املدارك: انظر ترمجته يف.(األمحر

  ١/١٠،عقد اجلواهر الثمينة ١/٤٣٤،تنوير املقالة ١/٥٩املنتقى ) ٤(
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٨١ في الــطــهـــارة: الباب األول

   :دليل هذا القول   
نها حتصل عن جماورة تارة، وعن إ   أنَّ الرائحة لـها سراية ونفوذاً؛ ف

  .)١(خمالطة أخرى، فاعترب فيها الكثرة، ليعلم أنها عن خمالطة
  .)٢(بأنه جتب التسوية بني الرائحة واللون والطعم: وأجيب عنه   
 بوجود الفارق، وهو أنَّ الرائحة ذات سراية: ونوقش هذا االعتراض   

  . )٣(ونفوذ
  .أنه يعفى عن التغري اليسري مطلقاً  : القول الثَّالث   

  .)٥(،واألصح عند الشافعية)٤(   وهو املذهب عند احلنابلة
   : أدلَّة هذا القول   

  . )٦() فَلَم تِجدوا ماًء فَتيمموا صِعيدا طَيبا (قوله تعاىل  -١
 يف كل ماء؛ ألنه نكرة يف سياق النفي، أنَّ هذا عام :   وجه الداللة

 .)٧(والنكرة يف سياق النفي تعم، فال جيوز التيمم مع وجوده

                                 
  ١/٢٤املغين ) ١(
  ١/٢٤املغين ) ٢(
  ١/٢٤املغين ) ٣(
  ٦٢،دليل الطالب ص١/٣٤اإلنصاف ) ٤(
)٥ (١/١٩،مغين احملتاج٢٦،كفاية األخيار ص١/١١٩،روضة الطالبني ١/١٠٣موعا  
  ) ٦(سورة املائدة آية رقم) ٦(
  ١/٤٣،املبدع١/٢١املغين ) ٧(
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٨٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 إنَّ الصعيد ((: قالe أنَّ رسول اهللا )١(tحديث أيب ذر  -٢
 أخرجه ))الطيب وضوء املسلم وإنْ مل جيد املاء عشر سنني 

 .)٢(أبو داود والترمذي والنسائي واللفظ له
 .)٣(أنه واجد للماء، فال يصح منه التيمم : لداللةوجه ا
 وأصحابه كانوا يسافرون وغالب أسقيتهم األدم، eأنَّ النيب  -٣

والغالب أنها تغير املاء، فلم ينقَل عنهم تيمم مع وجود شيء 
 .)٤(من تلك املياه

وال أنه ماء طهور خالطه طاهر مل يسلبه اسم املاء، وال رقَّته،  -٤
  .)٥(جريانه، فأشبه املتغير بالدهن

                                 
 بن سفيأنَّ -بضم اجليم- بن جنادة-بضم اجليم وبضم الدال وبفتحها-هو جندب) ١(

رسول اهللا الغفاري،كان من السابقني إىل اإلسالم،وهو ممن روى احلديث عن 
r ذة سنةبذيب األمساء واللغات :انظر ترمجته يف.(هـ٣٢،تويف بالر٢/٢٢٩-
  ) ٦٣-٧/٦٠،اإلصابة يف متييز الصحابة٢٣٠

كتاب الطهارة باب اجلنب يتيمم،وسنن الترمذي ) ٣٣٢ح١/٢٣٥(سنن أيب داود ) ٢(
 املاء كتاب الطهارة باب ما جاء يف التيمم للجنب إذا مل جيد) ١٢٤ح١/٢١١(

كتاب الطهارة باب ) ١/١٧١(حديث حسن صحيح،وسنن النسائي :وقال
  ) ١٥٣ح١/١٨١(الصلوات بتيمم واحد،وصححه األلباين يف اإلرواء 

  ١/٢١املغين ) ٣(
  ١/٢١املغين ) ٤(
  ١/٤٣،املبدع ١/٢٢املغين) ٥(
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٨٣ في الــطــهـــارة: الباب األول

  : وأجيب عنه من وجهني   
  .)١(أنَّ املخاِلط وإنْ مل يسلبه اسم املاء فقد سلبه اإلطالق : األول   
أنَّ القياس على الدهن قياس مع الفارق، فالتغير بالدهن عن  :  والثَّاين  

  .)٢(جماورة، وهذا عن خمالطة
الذي يظهر يل رجحانه أنه يعفى عن التغري اليسري مطلقاً،  : الترجيح   

وذلك ألنَّ التغري بالطاهرات ال يسلب املاء الطهورية ما مل يسلب عنه 
اصة أنَّ الصحيح أنَّ املاء قسمان طاهر وجنس وال ثالث خبإطالق املاء، و

  .، واهللا تعاىل أعلم)٣(لـهما
  
  
س بعض يد املستيقظ من النوم يؤثر يف غم هل: املسالة الثَّانية ]٢[

  . )٤(سلب املاء  طهوريته؟
أنَّ غمس بعض اليد يؤثِّر كغمس :اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

                                 
  ١/٤٣،املبدع ١/١٢٦املمتع ) ١(
  ١/٤٣املبدع ) ٢(
  ١/٧٢انظر شرح العمدة ) ٣(
ذه املسألة مبنية على القول بأنَّ غمس يد املستيقظ من نوم الليل يسلب املاء ه) ٤(

الفروع : انظر.( طهوريتة وهذا القول هو املذهب عند احلنابلة وهو من مفردام
  ) ١/١٣٨،املنح الشافيات١/٣٨،اإلنصاف١/٧٦
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٨٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  . )١(مجيعها
، وجزم به )٣( وابن رِزين)٢(ابن قدامة:    واختاره من علماء احلنابلة أيضاً

  .)٦)(٥(، وصححه الناظم)٤(يف اإلفادات
  : القولأدلَّة هذا   

                                 
  ١/٤٠،اإلنصاف١/٩١التمام ) ١(
ن قدامة املقدسي،موفق الدين أبو هو عبداهللا بن أمحد بن حممد ب: ابن قدامة) ٢(

هـ،قرأ اخلرقي على الشيخ عبدالقادر والزم أبا الفتح ابن ٥٤١حممد،ولد سنة 
الربهان يف مسألة : ابن أيب عمر واملراتيب،ومن مصنفاته: املَنى،وتفقه عليه خلق منهم

القرآن وذم التأويل وخمتصر العلل للخالل واملغين والكايف يف الفقه،تويف سنة 
،املقصد ١٤٩-٤/١٣٣الذيل على طبقات احلنابلة: انظر ترمجته يف. (هـ٦٢٠

  ) ٢٠-٢/١٥األرشد
هو عبدالرمحن بن رزين بن عبدالعزيز احلوراين،مسع من أيب العباس : ابن رِزين) ٣(

التهذيب يف اختصار املغين وخمتصر : النجار وأيب املظفر ابن املَنى،ومن مصنفاته
الذيل على : انظر ترمجته يف.(هـ٦٥٦اً بسيف التتار سنة الـهداية،تويف شهيد

  ) ٤/٢٨٠،املنهج األمحد٤/٢٦٤طبقات احلنابلة
  ) ١/١٤اإلنصاف: انظر.(اإلفادات يف أحكام العبادات البن محدان احلراين) ٤(
هـ،تفقه على ٦٣٠هو حممد بن عبدالقوي بن بدران املقدسي،ولد سنة : الناظم) ٥(

القصيدة : وقرأ عليه العربية شيخ اإلسالم بن تيمية،ومن مصنفاتهالشيخ ابن أيب عمر،
انظر .(هـ٦٩٩الدالية يف الفقه،وكتاب جممع البحرين وكتاب الفروق،تويف سنة 

  ) ٢٢٢،املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد ص٣٥٨-٤/٣٥٧املنهج األمحد : ترمجته يف
  .٤١-١/٤٠اإلنصاف ،١/١٢ عقد الفرائد وكرت الفوائد ،١/٥٩الكايف البن قدامة)٦(
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٨٥ في الــطــهـــارة: الباب األول

إذا استيقظ  ((:  قالeأنَّ رسول اهللا )١(tحديث أيب هريرة  -١
أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أنْ يدخلها يف وضوئه، فإنَّ 

  .)٢( متفق عليه))أحدكم ال يدري أين باتت يده 
أنَّ ما تعلَّق املنع جبميعه تعلَّق ببعضه، كاحلدث : وجه الداللة 

 .)٣(والنجاسة
ون املاء يصري مستعمالً بغمس بعض اليد فيه، القياس على ك -٢

  .)٤(فكذلك هنا، وال فرق بني بعض اليد وبني مجيعها
  

  .أنه ال يؤثِّر إال غمس اليد مجيعها: القول اآلخر
  .)٥(وهو املذهب عند احلنابلة

                                 
وهو عبدالرمحن بن صخر الدوسي،وقد اختلف يف امسه واسم أبيه اختالفاً كثرياً ) ١(

،أسلم بني احلديبية وخيرب وقدم rجداً،وهو أكثر الصحابة حديثاً عن رسول اهللا 
ذيب األمساء :انظر ترمجته يف.(هـ٥٧ مهاجراً خبيرب،تويف سنةrعلى النيب 

  ) ٢٠٧-٧/١٩٩يف متييز الصحابة،اإلصابة ٢/٢٧٠واللغات
كتاب الوضوء باب االستجمار ) مع الفتح١٦٢ح١/٣١٦(صحيح البخاري ) ٢(

كتاب الطهارة باب كراهة غمس ) مع النووي٣/١٧٨(وتراً،وصحيح مسلم 
  .املتوضئ وغريه يده املشكوك يف جناستها يف اإلناء قبل غسلها ثالثاً 

   ١/٤٦الشرح الكبري البن أيب عمر) ٣(
   ١/٩١ التمام)٤(
  ٧،زاد املستقنع ص١/٤٠،اإلنصاف ١/٧٩الفروع ) ٥(
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٨٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

   :   أدلَّة هذا القول
  .  املتقدم يف أدلَّة القول األولtاستدلوا حبديث أيب هريرة  -١

د :اللةوجه الد١(أنَّ احلديث ورد يف غمس اليد مجيعها، وهو تعب(. 
  .)٢(أنَّ النهي تناول اليد وهذه بعضها -٢

الذي يظهر يل رجحانه أنَّ غمس بعض اليد يسلب املاء :    الترجيح
؛ ألن النهي عن غمس اليد، ومن غمس -على هذا القول-طهوريته 

   وإنبعض يده فإنه يكون قد أتى باملنهي عنه،
كان الصحيح يف أصل املسألة أنَّ غمس يد املستيقظ من نوم الليل ال 

  .يسلب املاء طهوريته،واهللا تعاىل أعلم
  
  
حكم املاء املنفصل عن جناسة على غري ا ألرض إذا : املسالة الثَّالثة]٣[

  .انفصل عنها غري متغير بعد زوالـها به
  .)٣(ون جنساًأنه يك: اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

   ،)١(ة وهـــــو وجــــه عـنـــد احلـنـابــلـ  

                                 
  ١/٤٦الشرح الكبري البن أيب عمر) ١(
  ١/٩٢التمام) ٢(
  ١/٤٦،اإلنصاف ١/٤٩،املبدع ١/٩٧،شرح العمدة١/٧٩املغين ) ٣(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٨٧ في الــطــهـــارة: الباب األول

  .)٣(،ومذهب احلنفية)٢(والشافعية
  :   أدلَّة هذا القول 

أنه ماء قليل القى جناسة، فوجب أنْ يتنجس، كما لو وردت  -١
  .)٤(عليه
بالفرق بني ورود النجاسة على املاء وورود املاء على : وأجيب عنه

 .)٥(النجاسة
أنَّ النجاسة انتقلت إىل املاء املنفصل، إذ ال خيلو كل ماء عن  -٢

  .)٦(جناسة، فأوجب تنجيسه
  

  .أنه طاهر : القول اآلخر
  .)١(،والشافعية)٨(،واملالكية)٧(   وهو املذهب عند احلنابلة

                                  
=  
  ١/٤٦،اإلنصاف١/٤٩،املبدع١/٧٩املغين) ١(
  ١٥٩-١/١٥٨املهذب واموع) ٢(
  ١/٦٦بدائع الصنائع ) ٣(
  ١/١٥٨،املهذب مع اموع١/١٢٩،املمتع ١/٢٥ الكايف البن قدامة)٤(
  ١/٥٢١االنتصار ) ٥(
  ١/٦٦بدائع الصنائع ) ٦(
  ١/٤٦اإلنصاف ) ٧(
  ١/٢٢،عقد اجلواهر الثمينة١/١٦٤مواهب اجلليل ) ٨(
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٨٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  :   أدلَّة هذا القول 
،وهو طاهر كما دلَّ عليه )٢(القياس على املنفصل عن األرض -١

قام أعرايب فبال يف املسجد :  قالtيث أيب هريرة  حد
دعوه وهريقوا ((: rفقال لـهم رسول اهللا  . فتناوله الناس

فإنما بعثتم _  من ماء )٣(أو ذَنوباً_ على بوله سجالً من ماء 
  .)٤( متفق عليه))ميسرين ومل تبعثوا معسرين

 قد أمر بزيادة e على أنه طاهر، وإال لكان الرسول فدلَّ احلديث
 .)٥(تنجيس املسجد

 .)٦(أنَّ املاء انفصل عن حمل حمكوم بطهارته فكان طاهراً -٢
أنَّ البلل الباقي بعض املنفصل، وهو طاهر فكان حكمه  -٣

                                  
=  
  ١٥٩-١/١٥٨،املهذب و اموع ١/٢٧١فتح العزيز مع اموع ) ١(
  ١/١٢٨ املمتع،١/٢٥الكايف البن قدامة) ٢(
النهاية يف غريب :انظر( السجل والذنوب مبعين واحد وهو الدلو اليت فيها ماء ) ٣(

  ) ٢/٣٤٤،١٧١احلديث
كتاب الوضوء باب صب املاء على البول يف )  مع الفتح٢٢٠ح١/٣٨٦(البخاري) ٤(

كتاب الطهارة باب وجوب غسل البول ) مع النووي٣/١٩٠(املسجد،ومسلم 
  وغريه من النجاسات

  ١/٥١٧النتصار ا) ٥(
  ١/٤٨،املبدع  ١/٧٩املغين ) ٦(
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٨٩ في الــطــهـــارة: الباب األول

  .)١(حكمه
  . )٢(بأنَّ البلل الباقي إنما عفي عنه للضرورة:    وأجيب عنه

نفصل طاهر؛ ألنَّ األصل الذي يظهر يل رجحانه أنَّ املاء امل:    الترجيح
يف املاء الطَّهارة ما مل تتغير أحد صفاته، وهنا قد انفصل املاء غري متغير، 

  .فيبقى على األصل وهو الطَّهارة، واهللا تعاىل أعلم
  
  
 إلزالة )٣(حكم الطَّهارة باملاء الذي خلت به امرأة:  املسألة الرابعة]٤[

  .)٤(جناسة
أنه جيوز التطهر مباء خلت به امرأة إلزالة  :  تعاىلاختار ابن حامد رمحه اهللا

  .)٥(جناسة خبالف ما خلت به إلزالة حدث
                                 

  ١/١٢٨املمتع ،١/٢٥الكايف البن قدامة) ١(
  ١/٤٩املبدع ) ٢(
اإلنصاف . (املراد باخللوة هو عدم املشاهدة عند استعمالـها من حيث اجلملة ) ٣(

  ) ١/١٣٣،املنح الشافيات ١/٤٩
ليل لطهارة كاملة فهل هذه املسألة متفرعة عن مسألة ما إذا خلت امرأة مباء ق) ٤(

للرجل أن يتطهر بفضل طهورها ؟ فاملذهب عند احلنابلة أنه إذا كانت الطهارة عن 
 .حدث فال جيوز للرجل التطهر بفضل طهورها وهو من مفردات املذهب احلنبلي

  ) ١/١٣١،املنح الشافيات ١/٤٨،اإلنصاف١/٨٣،الفروع١١املقنع ص:انظر(
  ١/٥٠،اإلنصاف ١/٥١رالشرح الكبري البن أيب عم) ٥(
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٩٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(   وهو املذهب عند احلنابلة
   :   أدلَّة هذا القول

  .)٢(أنَّ األصل جواز الطَّهارة به -١
  .)٣(أنَّ الطَّهارة املطلقة تنصرف إىل طهارة احلدث الكاملة -٢

  
  . جيوز التطهر بهأنه ال: القول اآلخر

  .)٤(   وهو وجه عند احلنابلة
   :    دليل هذا القول

رأة، ــوء املـل وضـل بفضـوء الرجـلى وضـاس عـ   القي
، )٥(ه يف حديثي احلكم بن عمرو الغفاريـي عنـث ورد النهـحي

                                 
  ١/٤٩اإلنصاف ) ١(
   .١/٥٠الشرح الكبري البن أيب عمر) ٢(
  .١/٢٨٥املغين ) ٣(
   .١/٥٠،اإلنصاف ١/٢٨٥املغين)  ٤(
كتاب الطهارة باب النهي عن ذلك،والترمذي ) ٨٢ ح ١/٦٣(أخرجه أبو داود ) ٥(

: كتاب الطهارة باب ما جاء يف كراهية فضل طهور املرأة وقال) ٩٣-١/٩٢(
كتاب الطهارة باب النهي عن فضل وضوء ) ١/١٧٩(حديث حسن،والنسائي 

كتاب الطهارة وسننها باب النهي عن ) ٣٧٣ ح١/٣٢(املرأة،وابن ماجه 
) )  ي أن يتوضأ الرجل بفضل طهور املرأةe أنَّ النيب ((ذلك،ولفظ أيب داود 

كم بن عمرو احل: واحلكم هو) . ١١ ح١/٤٣(وصحح األلباين احلديث يف اإلرواء 
= 
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٩١ في الــطــهـــارة: الباب األول

  رضي اهللا عنهما، واجلامع بينهما أنَّ الكلَّ طهارة )١(وعبد اهللا بن سرِجس
٢(ةشرعي(.  

بأنَّ النهي حممول على ترك األوىل؛ حلديث ميمونة رضي :    وجياب عنه
  .)٤()) توضأ بفضل غسلها من اجلنابةe أنَّ النيب (( )٣(اهللا عنها

                                  
=  

،وروى rبن جمدع الغفاري،ويقال له احلكم بن األقرع،وهو ممن روى عن النيب ا
هـ،وقيل ٤٥عنه أبو الشعثاء وابن سريين وغريمها،تويف بالبصرة سنة

  ) ٣٠-٢/٢٩اإلصابة يف متييز الصحابة :انظر ترمجته يف.(هـ٥١هـ،وقيل٥٠
ها باب النهي عن كتاب الطهارة وسنن) ٣٧٤ح١/١٣٣(أخرجه ابن ماجه ) ١(

) )  أن يغتسل الرجل بفضل وضوء املرأةeى رسول اهللا ((ذلك،ولفظه 
واأللباين يف صحيح سنن ابن ) ٥٦ح١/٣٠٢(احلديث،وصححه الغماري يف اهلداية 

  ،)٣٠٠ح١/٦٥(ماجه 
 املدين -بفتح السني وسكون الراء وكسر اجليم-عبداهللا بن سرِجس: وعبداهللا هو

: انظر ترمجته يف.( سبعة عشر حديثاrًزوم،روى عن النيب البصري حليف بين خم
  ) ٧٦-٤/٧٥،اإلصابة يف متييز الصحابة١/٢٦٩ذيب األمساء واللغات

  .١/٢٨٥املغين ) ٢(
أم املؤمنني ميمونة بنت احلارث بن حزن اهلاللية،كان امسها برة فسماها النيب : هي) ٣(

r ميمونة،وتزوجها النيب rِرف سنة سبع من اهلبفتح السني -جرة،توفيت بس
ذيب األمساء : انظر ترمجتها يف.(هـ٥١ سنة-املهملة وكسر الراء

  ) ٨/١٩٢،اإلصابة يف متييز الصحابة٣٥٦-٢/٣٥٥واللغات
كتاب الطهارة وسننها باب الرخصة بفضل ) ٣٧٢ح١/١٣٢(أخرجه ابن ماجه )  ٤(

  ) .٢٩٨ح١/٦٥(وضوء املرأة،وصححه األلباين يف صحيح سنن ابن ماجه 
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٩٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

الذي يظهر يل رجحانه هو جواز الوضوء مباء خلت به : الترجيح    
القول امرأة إلزالة جناسة؛ وذلك ألنَّ األصل الذي قاس عليه أصحاب 

الثَّاين خمتلف فيه، والصحيح فيه اجلواز أيضاً، فيكون  النهي حممول على 
  .  ، واهللا تعاىل أعلم )١(نفي االستحباب ال التحرمي

  
  
  .)٢(حكم استعمال املاء املسخن بنجاسة:  املسألة اخلامسة ]٥[

  .)٣(أنه ال يكره: اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .   )٥)(٤(وصححه يف الفائق

 ،)٦(دــمــام أحــن اإلمـــة عـــو روايـــوه

                                 
  .١/٣٧،الشرح املمتع ١٤االختيارات الفقهية ص) ١(
. إذا سخن املاء بنجاسة ومل يتحقق وصولـها إليه ومل حيتج إليه: حمل اخلالف ) ٢(

  ) ١/٣٢،اإلنصاف ١/١٣١شرح الزركشي :انظر(
  ١/٣٠،اإلنصاف ١/١٣١شرح الزركشي ) ٣(
عروف بابن قاضي الفائق يف الفقه لشرف الدين أمحد بن احلسن،امل) ٤(

  ) ٢/٢٤٦،مفاتيح الفقه احلنبلي١/١٤اإلنصاف :انظر.(اجلبل
  ١/٢٩اإلنصاف) ٥(
  ١/٢٩،اإلنصاف ١/١٣١،شرح الزركشي ١/٢٩املغين ) ٦(
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٩٣ في الــطــهـــارة: الباب األول

  .)١(ومذهب الشافعية
   :دليل هذا القول   

  .)٢(   أنَّ األصل طهورية املاء
  

  .أنه يكره استعماله: القول اآلخر
  .)٤(،واملالكية)٣(وهو املذهب عند احلنابلة

   :أدلَّة هذا القول
املاء فيبقى مشكوكاً يف احتمال وصول أجزاء النجاسة إىل  -١

 دع ما يِريبك (( :r، فيدخل حتت قول الرسول  )٥(طهارته
  .)٦( أخرجه الترمذي والنسائي))إىل ما ال يِريبك 

أنه سخن بإيقاد النجاسة، واستعمال النجاسة مكروه،  -٢

                                 
  ١/١١٩الروضة ، ١/٩٠اموع ) ١(
  ١/١٣١شرح الزركشي ) ٢(
  ٦٢،دليل الطالب ص٧زاد املستقنع ص،١/٢٩اإلنصاف ) ٣(
  ١/٨٠مواهب اجلليل ) ٤(
  ٢١/٦٩فتاوى شيخ اإلسالم ،١/١٣٢شرح الزركشي ) ٥(
كتاب صفة القيامة والرقائق والورع باب رقم ) ٢٥١٧ح٤/٥٧٦(سنن الترمذي ) ٦(

. كتاب األشربة باب احلث على ترك الشبهات ) ٨/٣٢٧(وسنن النسائي ،)٦٠(
  ) ١٢ح١/٤٤(وصححه األلباين يف اإلرواء 
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٩٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(واحلاصل باملكروه مكروه
اهة؛ ألنَّ الكراهة الذي يظهر رجحانه هو احلكم بعدم الكر: الترجيح 

حكم شرعي حيتاج لدليل، وليس هناك دليل على الكراهة، واهللا تعاىل 
  .أعلم

  
  
  .طهارة جلد غري مأكول اللَّحم بالذَّكاة:  املسألة السادسة]٦[

أنَّ جلد غري مأكول اللَّحم ال يطهر : اختار ابن حامد رمحة اهللا تعاىل
   .)٢(بالذَّكاة

  .)٥(كثر املالكيةأ،وقال به )٤(،والشافعية)٣(ة وهو املذهب عند احلنابل
   :أدلَّة هذا القول

ن ـــ ع)٦(ِحـــــِليـي املَــث أبــديــح -١

                                 
    ٢١/٧٠اإلسالم ،جمموع فتاوى شيخ ١/١٣٢شرح الزركشي ) ١(
  ١/٨٩اإلنصاف ) ٢(
  ١/٦،احملرر١/٩٦،املغين ١/١٨٣االنتصار ) ٣(
  ١/٢٤٥،اموع ١/٢٨٨فتح العزيز مع اموع ) ٤(
  ١/٨٣حاشية العدوي ) ٥(
أبو املليح ابن أسامة بن عمري بن عامر الـهذيل الكويف مث البصري،قيل امسه : هو) ٦(

شة وابن عمرو وابن عباس رضي اهللا عامر وقيل زيد،حدث عن أبيه وعن عائ
= 
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٩٥ في الــطــهـــارة: الباب األول

 ))  نـهي عن جلود السباع r أنَّ الرسول   (()١(tأبيه 
 أنَّ ((وزاد الترمذي . أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي 

 .)٢())تفترش 
 .)٣(ث عام يف املذكَّى وغريهأنَّ احلدي: وجه الداللة 

  .)٤(أنه ذبح ال يطهر اللَّحم فلم يطهر اجللد، كذبح اوسي -٢
 . )٥(أنه حيوان ال يؤكل حلمه فاستوى ذحبه وموته، كاخلنـزير -٣

  .)٦(أنه ذبح غري مشروع، فيجب أنْ يكون كعدمه -٤
                                  

=  
وروى عنه قتادة وأيوب وخالد احلذَّاء وأبو بكر الـهذيل،كان متولياً على  عنهم،
  ) ٥/٩٤سري أعالم النبالء:انظر ترمجته يف.(هـ١١٢تويف سنة األُّبلَّة،

إنه مل يرِو عنه إال : أسامة بن عمري بن عامر الـهذيل،نزل البصرة،وقيل: هو) ١(
  ) ١/٣٠اإلصابة يف متييز الصحابة: انظر ترمجته يف(.ولده

كتاب اللباس باب جلود النمور والسباع،والترمذي ) ٤١٣٢ح ٤/٣٧٤(أبو داود ) ٢(
كتاب اللباس باب ما جاء يف النهي عن جلود  ) ١٧٧١ح٤/٢١٢(

كتاب الفرع والعترية،باب النهي عن االنتفاع جبلود ) ٧/١٧٦(السباع،والنسائي
  ١/٢٢٠ححه النووي إسناده يف اموع السباع،وص

  ١/٩٦املغين ) ٣(
  ١/٩٦املغين) ٤(
  ١/١٨٩االنتصار ) ٥(
  ١/١٤٥املمتع ) ٦(
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٩٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  
  :األقوال األخرى

  :للعلماء يف املسألة ثالثة أقوال
  .  من اختيار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل ومن وافقه ما تقدم:أحدها

  .أنه يطهر إال جلد اآلدمي واخلنـزير : والقول الثَّاين
  .)١(وهو مذهب احلنفية

  :أدلَّة هذا القول
 ((: قال rأنَّ الرسول:  وفيه)٢(tحديث سلمة بن املُحبق  -١

  أخرجه اإلمام أمحد والبيهقي واللفظ))دباغ األدمي ذكاته 
 .)٣(له

                                 
رؤوس املسائل ،١١/٢٥٥،املبسوط ١/١٦،االختيار ١/٨٣الـهداية مع فتح القدير) ١(

  ٩٨ص
ته أبو سلمة بن املُحبق اهلذيل،واسم احملبق صخر وقيل ربيعة وقيل عبيد،وكني: وهو) ٢(

اإلصابة يف :انظر ترمجته يف.(روى عنه ابنه سنان واحلسن البصري وغريمها سنان،
  )١١٩-٣/١٨٨متييز الصحابة 

بضم ميم وفتح حاء مهملة وشدة موحدة مكسورة واحملدثون يفتحون الباء، : واملُحبق
جال املغين يف ضبط أمساء الر:انظر.(بفتح الباء على األشهر:وقال احلافظ يف ترمجته

  ) ٢٢٣ص
وحسن ابن امللقن احلديث يف البدر املنري ) ١/٢١(والبيهقي ) ٣/٤٧٦(املسند) ٣(

= 
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٩٧ في الــطــهـــارة: الباب األول

 
 :منها )١(وأجيب عن االستدالل باحلديث من أوجه

 فيخص باملأكول للحديث أنَّ احلديث عام يف املأكول وغريه،: األول
  .اآلخر
أنَّ املراد بذكاته طهارته، فاملعىن أنَّ الدباغ يطهر اجللد، ويدلُّ : والثاين

 دباغها (( بلفظ آخر وهو tعليه ما روي من حديث سلمة 
       .)٢( أخرجه أبو داود))هاطهور

أنَّ األدمي إنما يطلق على جلد الغنم خاصة، وهو يطهر : والثالث
 .بالذكاة باإلمجاع، فال حجة فيه للمختلف فيه

أنَّ الذكاة تعمل عمل الدباغ يف إزالة الرطوبات النجسة؛  -٢
  .)٣(فالذَّكاة املانعة من االتصال أوىل أنْ تكون مطهرة

  :)٤(بأنه قياس مع الفارق، وذلك من وجهني :ب عنه   وأجي
أنَّ الدباغ موضوع إلزالة جناسة حصلت باملوت، وليس كذلك : األول

                                  
=  

)٢/٤٢٠ (  
  ١٩٢-١/١٩١،واالنتصار ١/٢٤٦اموع ) ١(
وصححه . كتاب اللباس باب يف أهب امليتة ) ٤١٢٥ح٤/٣٦٨(سنن أيب داود ) ٢(

  ) ٣٣٥٩ح١/٦٣٤(األلباين يف صحيح اجلامع 
  ١/٨٣ح العناية ،شر١/٨٣الكفاية ) ٣(
  ١/٢٤٦اموع :انظر الوجهني يف ) ٤(
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٩٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .الذَّكاة؛ فإنها متنع حصول النجاسة
أنَّ الدباغ إحالة، ولـهذا ال يشترط فيه فعل، بل لو وقع يف : والثاين

مبيحة، فيشترط فيها فعل فاعل بصفة املدبغة اندبغ، خبالف الذَّكاة فإنها 
  .يف حيوان بصفة
  .أنه يطهر إال جلد اخلنـزير: القول الثَّالث

  . )١(وهو القول اآلخر للمالكية
  :أدلَّة هذا القول

إباحة األكل والطَّهارة، : أنَّ الذَّكاة يف الشرع سبب حلكمني -١
 والذَّكاة ال تفيد اإلباحة يف اخلنـزير إمجاعاً، فكذلك

  .)٢(الطَّهارة
أنَّ اهللا تعاىل سوى بني اخلنـزير وبني الدم وحلم امليتة،  -٢

  )٣(وكالمها ال يقبالن التطهري، فكذلك هو
الذي يظهر يل رجحانه أنَّ جلد غري مأكول اللَّحم ال يطهر : الترجيح

  . بالذَّكاة؛ ألنه ال عمل للذَّكاة فيه، واهللا تعاىل أعلم
  

                                 
      ١/١٦٥الذخرية) ١(
  ١/١٦٥الذخرية) ٢(
  ١/١٦٥الذخرية) ٣(
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٩٩ في الــطــهـــارة: الباب األول

  
  
  
  .أكل اجللد املدبوغ: سابعة املسألة ال]٧[

  .)١(جواز أكله: اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
،وقول الشافعي يف اجلديد فيما يؤكل حلمه، )٢(وهو قول عند احلنابلة

  .)٣(ووجه عند الشافعية يف غري املأكول
   :أدلَّة هذا القول

 أخرجه األمام ))دباغ األدمي ذكاته ((حديث سلمه بن املُحبق  -١
 .)٤(د والبيهقيأمح
بأنَّ املراد أنَّ دباغ األدمي طهور، كما عند أيب داود من : وجياب عنه

  .،وال يلزم من الطَّهارة ِحلُّ األكل)٥(حديث سلمة
  .)٦(أنه جلد طاهر، كجلد الشاة املذكَّاة -٢

                                 
  ١/٨٩،اإلنصاف ١/٩٥املغين ) ١(
  ١/٨٩،اإلنصاف١/٧٣املبدع) ٢(
  ١/٢٩٨،فتح العزيز مع اموع ٢٣٠-١/٢٢٩املهذب واموع) ٣(
  ) ٦٢(سبق خترجيه ص) ٤(
  ) ٦٢(سبق خترجيه ص) ٥(
  ١/١٨٥البحر الرائق ) ٦(
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١٠٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

بأنه ال يلزم من الطَّهارة إباحة األكل، بدليل حترمي اخلبائث : وجياب عنه
  .)١(باملوتمما ال ينجس 
  .أنه ال جيوز أكله: القول اآلخر

والقول القدمي  ،)٤(واملالكية ،)٣(واحلنفية ،)٢(ةلبد احلنانب عهذوهو امل
  .)٦(وعليه الفتوى عندهم ،)٥(للشافعي

  :أدلَّة هذا القول 
  .)٧ () حرمت علَيكُم الْميتةُ(قول اهللا تعاىل  -١
:  ميمونة رضى اهللا عنها يف قصة شاة موالةeقول الرسول  -٢

 .)٨(متفق عليه ))إنما حرم أكلها ((

                                 
  ١/٩٥املغين ) ١(
  ١/٨٩،اإلنصاف ١/٩٥املغين) ٢(
  ١/٢٠٣،حاشية رد املختار ١/١٨٥البحر الرائق ) ٣(
هذا ما فهمته من كالمهم حيث نصوا على أنَّ الرخصة يف استعمال جلد امليتة ) ٤(

واهر عقد اجل،١١خمتصر خليل ص: انظر .  (خاص يف اليابسات واملاء وحده 
  ) ١/١٠جواهر اإلكليل ،  ١/٣١

  ٢٩٨/فتح العزيز مع اموع ، ٢٣٠-١/٢٢٩املهذب واموع) ٥(
  ٥٤٠األشباه والنظائر للسيوطي ص، ١/٢٣٠اموع ) ٦(
  ) ٣(سورة املائدة آية رقم) ٧(
كتاب الزكاة باب الصدقة على مواىل أزواج ) ١٤٩٢ح٣/٤١٦(صحيح البخاري ) ٨(

  .كتاب احليض باب طهارة جلود امليتة بالدباغ) ٤/٥١(،وصحيح مسلم eالنيب 
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١٠١ في الــطــهـــارة: الباب األول

أنـهما دالَّ على حترمي أكل :  وجه الداللة من اآلية واحلديث   
 .)١(امليتة، واجللد جزء من امليتة

بأنَّ املراد حترمي أكل اللَّحم : وجياب عن وجه االستدالل بـهما   
 .)٢(فإنه املعهود

  .)٣(امليتة فحرم أكله، كسائر أجزائهاأنه جزء من  -٣
الذي يظهر يل رجحانه أنه ال جيوز أكل اجللد املدبوغ؛ ألنه : الترجيح 

  .جزء من امليتة فيدخل يف نص النهي عن أكلها
 فال يلزم منها أنْ يكون حالل -على القول بـها-   وأما طهارته بالدباغ

  .ل األكل، واهللا تعاىل أعلماألكل؛ ألنه ليس كلِّ طاهر حال
  
  
إذا اشتبهت األواين الطَّاهرة بالنجسة، فهل يتحرى :  املسألة الثَّامنة]٨[

  .أو ال؟
  .)٤(أنه ال يتحرى: اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

ية ـنفـند احلـ،وع)١(ةـلـنابـد احلـنـب عـذهـو املـوه
                                 

  ١/٢٠٣حاشية ابن عابدين) ١(
  ١/١٣٠اموع ) ٢(
  ١/٩٥املغين ) ٣(
   ١/٤٥٩،االنتصار ١/٩٥الروايتني والوجهني ) ٤(
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١٠٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 ،)٢(ةــسـجـالنت ـبـلـي أو غـاوت األوانـسـما إذا تـفي
  .)٣(وقول بعض املالكية

  :أدلَّة هذا القول 
 وجعلت لنا األرض كلها ((: وفيه)٤( tحديث حذيفة -١

 أخرجه ))مسجداً، وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا مل جند املاء
  .)٥(مسلم

أنَّ عموم احلديث يقتضي أنَّ ترابـها طهوراً  إال ما :    وجه الداللة 
 وهو حالة وجود املاء، وهنا ال يكون واجداً للماء؛ ألنه خصه الدليل،

 .)٦(ليس بقادر على استعماله
أنَّ االشتباه عذر مينعه من التوضئ باملاء الطَّاهر، فجاز له  -٢

                                  
=  
  ١/٧١اإلنصاف ) ١ (
  ١٠/٢٠١،املبسوط ١٧خمتصر الطحاوي ص) ٢(
  ٣٨،القوانني الفقهية ص١/٥٩املنتقى ) ٣(
 وامسه ِحسل بكسر احلاء وسكون السني،وقيل حسيل -يفة بن اليمانحذ: هو) ٤(

 بن جابر العبسي حليف بين عبداألشهل من األنصار،كان صاحب سر -بالتصغري
ذيب األمساء : انظر ترمجته يف.(هـ٣٦ يف املنافقني،تويف باملدائن سنةrالنيب 

  ) ٣٣٣-١/٣٣٢،اإلصابة يف متييز الصحابة١٥٥-١/١٥٣واللغات
  .كتاب املساجد ومواضع الصالة)  مع النووي٥/٤(مسلم ) ٥(
  ١/٤٦١االنتصار ) ٦(
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١٠٣ في الــطــهـــارة: الباب األول

االنتقال إىل التيمم، كاخلوف من العطش؛ والدليل على كونه 
فينجس بدنه عذراً أنه ال يأمن بتحريه أنْ يصادف املاء النجس 

وثيابه وخياطر بصلواته، ويف هذا من احلرج ما يزيد على 
 .)١(خوف العطش الذي قد يوجد وقد ال يوجد

أنـهما مائعان أحدمها جنس، فلم جيز له التحري فيهما، كما  -٣
 . )٢(لو كان أحدمها بوالً واآلخر ماًء

 : )٣(وأجيب عنه من وجهني    
 .املاء إىل أصله خبالف البولأنَّ االجتهاد يرد : األول   
إذا اختلطت أخته بأجنبية فال : بأنه منقوض بقولـهم: ونوقش    

،مع أنَّ إحدامها لـها أصل يف اإلباحة واألخرى )٤(جيوز له التحري
  .)٥(ليس لـها أصل

أنَّ االشتباه يف املياه يكثر، فدعت احلاجة إىل االجتهاد : والثَّاين   
 .ء والبولفيهما، خبالف املا

بأنه يلزم من قولـهم أنْ يكون التحري يف املاء والبول :  ونوقش  

                                 
  ١/٤٦٣االنتصار ) ١(
  ١/٤٦٤االنتصار ) ٢(
  ١/١٨١اموع :انظر الوجهني يف ) ٣(
  ١/١٨٢اموع ) ٤(
  ١/٤٦٥االنتصار ) ٥(
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١٠٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 .)١(أوىل باجلواز؛ ألنَّ عالمته أظهر
أنه ميكن أنْ يأيت بطهارة متيقَّنة، فلم  جيز له أنَّ يتحرى يف  -٤

 دع ما يِريبك إىل ما ال ((، ويدلُّ عليه حديث )٢(مشكوك فيه
  .)٣(رمذي والنسائيأخرجه الت))يِريبك 

بأنَّ الريبة زالت بغلبة الظن بطهارته، وبقيت الريبة : وأجيب عنه    
 .)٤(يف صحة التيمم مع وجود هذا املاء

أنه اشتبه احملظور واملباح مما ال تبيحه الضرورة، فمنع من  -٥
  .)٥(التحري، كما لو اشتبهت أخته بأجنبية

  :)٦(وأجيب عنه من وجهني   
أنه قياس فاسد؛ ألنَّ األخت مع األجنبية أو األجنبيات ال جيري : األول

فيهن التحري حبال، بل إنْ اختلطت األخت مبحصورات مل جيز نكاح 
 ،بال حتر وإنْ اختلطت بغري حمصورات نكح من أراد منهن ،واحدة منهن

انه يف املاء إذا كان وإذا مل جير فيهن التحري حبال وقد اتفقنا على جري

                                 
  ١/٤٦٦االنتصار ) ١(
  ١/٤٦٦االنتصار ) ٢(
  )٦٠(سبق خترجيه ص) ٣(
  ١/١٨٢اموع) ٤(
  ١/٤٦٧االنتصار) ٥(
  ١٨٣-١/١٨٢اموع) ٦(
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١٠٥ في الــطــهـــارة: الباب األول

  .الطاهر أكثر مل يصح إحلاق أحدمها باآلخر
أنَّ االشتباه يف النساء نادر، خبالف املاء، فدعت احلاجة إىل : والثَّاين

ي فيه دونـهنالتحر .  
  . أنه يتحرى: القول اآلخر

،ومذهب احلنفية يف نفس )١(وهو رواية عند احلنابلة إذا زاد عدد الطاهرات
  .)٤(ومذهب الشافعية ،)٣(،وقول بعض املالكية)٢(احلالة

  :أدلَّة هذا القول
  . )٥()  فَلَم تِجدوا ماًء فَتيمموا(قول اهللا تعاىل  -١

 .    ) ٦(أنَّ هذا واجد للماء فلم جيز له التيمم:    وجه الداللة
استعمال بأنَّ غري القادر على : وأجيب عن وجه االستدالل من اآلية

املاء ال يكون واجداً له، ومع االشتباه ال يكون قادراً على 
  .)٧(استعماله

                                 
  ١/٧١اإلنصاف ،١/٤٦٠االنتصار ،١/٩٥الروايتني والوجهني ) ١(
  ١٠/٢١٠املبسوط) ٢(
  ٣٨،القوانني الفقهية ص١/٦٠املنتقى ) ٣(
  ١/٢٧٤،فتح العزيز مع اموع ١/١٨١املهذب مع اموع ) ٤(
  ) ٦(سورة املائدة آية رقم) ٥(
  ١/١٨٢اموع ) ٦(
  ١/٤٦١االنتصار ) ٧(
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١٠٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(القياس على القبلة والثِّياب يف جواز التحري فيهما -٢
بأنه قياس مع الفارق، فالقبلة ال بدل لـها وال معدل عن : وأجيب عنه

ك فيه فله طاهر االجتهاد، وأما الطهارة فإذا عجز عن املاء الطَّاهر أو ش
  .)٢(بيقني وهو التراب فجاز أنْ يعدل إليه

وبأنَّ القياس على الثِّياب قياس مع الفارق أيضاً؛ وذلك ألنَّ الثَّوب النجس 
تباح الصالة فيه إذا مل جيد املصلَّي غريه، وأما املاء النجس فال تباح الصالة 

  .)٣(به، بل ينتقل إىل التيمم
الذي يظهر يل رجحانه أنه يتحرى ويتوضأ مما غلب على : يحالترج   

ظنه أنه طاهر؛ ألنه قد ورد النص يف ثبوت التحري يف املشتبهات، كما 
: r يف مسألة الشك يف الصالة حيث قال )٤(tيف حديث ابن مسعود 

لِّم، مث وإذا شك أحدكم يف صالته فليتحر الصواب، فليتم عليه مث ليس((

                                 
  ١/١٨٢،اموع ١/٢٧٤فتح العزيز مع اموع ،١/٦٠املنتقى ) ١(
  ١/٤٦٤االنتصار ) ٢(
  ١/٨٢املغين) ٣(
عبداهللا بن مسعود بن غافل اهلذيل حليف بين زهرة الكويف،كان من أول من : هو) ٤(

ن شهد أسلم حىت ورد أنه سادس من أسلم،وهاجر إىل احلبشة مث املدينة،وهو مم
هـ ٣٣هـ وقيل٣٢،تويف سنةrوهو من املكثرين من الرواية عن رسول اهللا  بدراً،

 ،٢٩٠-١/٢٨٨ذيب األمساء واللغات:انظر ترمجته يف.(وهو ابن بضع وستني سنة
  ) ١٣٠-٤/١٢٩اإلصابة يف متييز الصحابة
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١٠٧ في الــطــهـــارة: الباب األول

  .)١( متفق عليه))يسجد سجدتني
   وألنه من القواعد املقررة عند أهل العلم أنه إذا تعذر اليقني رجع إىل 

، واهللا )٢(غلبة الظَّن، وهنا تعذر اليقني فنرجع إىل غلبة الظَّن وهو التحري
  . تعاىل أعلم

                                 
كتاب الصالة باب التوجه حنو القبلة حيث ) مع الفتح٤٠١ح١/٦٠٠(البخاري) ١(

كتاب املساجد ومواضع الصالة باب السهو يف ) مع النووي٥/٥٧(ومسلمكان،
  .الصالة والسجود له

  ١/٥٠الشرح املمتع) ٢(
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  يف االستنجاء وإزالة النجاسة: الـفـصل الثَّاني
  :مثاين مسائل وفيه 

  .حكم االقتصار على املاء يف االستنجاء: املسألة األوىل 
هل األفضل يف االستنجاء  املاء أو األحجار حال : املسألة الثَّانية  

  .االنفراد؟
  .حكم أثر حمل االستنجاء باحلجارة بعد النقاء: املسألة الثَّالثة 

ذا انسد املخرج وفتح هل جيزئ االستنجاء باحلجارة إ: املسألة الرابعة 
  .غريه؟

  .حكم املين: املسألة اخلامسة 
  .حكم احلذاء واخلف بعد الدلك بالتراب: املسألة السادسة 
كم يغسل احملل الذي أصابه ماء بعض غسالت حمل : املسألة السابعة 

  .جنس آخر قبل متام السبع؟
 التراب يف غسل جناسة استخدام األشنان وحنوها بدل: املسألة الثَّامنة 

  .الكلب هل جيزئ؟
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١١٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(حكم االقتصار على املاء يف االستنجاء:  املسألة األوىل ]٩[
أنه يكره االقتصار على املاء يف : اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

  .)٢(االستنجاء
  .)٣(وهو رواية عن اإلمام أمحد

  :دليل هذا القول 
  .)٤(د مع عدم احلاجة إىل ذلكاحلذر من مباشرة النجاسة بالي

بأنَّ املباشرة هنا إلزالة اخلبث، واملباشرة إلزالته ليست : وأجيب عنه
  .)٥(حمظورة

  
  .أنَّ االقتصار على املاء يف االستنجاء ال يكره : القول اآلخر

 ،)٦(ةـلـابـنــد احلـــنــب عــذهــمـو الـــوه

                                 
هو عبارة عن إزالة اخلارج من السبيلني عن خمرجة ويكون باملاء أو : االستنجاء ) ١(

              .احلجارة مأخوذ من جنوت الشجرة إذا قطعتها كانة يقطع األذى عنه
  ) ٢/٧٣اموع :نظرا( 

  ١/١٠٥اإلنصاف ،)  ٢٢( قاعدة رقم ١٠١القواعد والفوائد األصولية ص) ٢(
  ) ١/٤مسائل ابن هانئ.(ابن هانئ: نقلها عنه)  ٣(
  ١/٨٩،املبدع ١/٢٢٠شرح الزركشي) ٤(
  ١/١١٠،الشرح املمتع ١/١٥٤شرح العمدة) ٥(
  ١/١٠٥،اإلنصاف ١٠١القواعد والفوائد األصولية ص) ٦(
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١١١ في الــطــهـــارة: الباب األول

  .)٣(،والشافعية)٢(،واملالكية)١(واحلنفية
  :أدلَّة هذا القول 

 فأمحل )٤( يدخل اخلالءeكان النيب : قال  tحديث أنس  -١
  )) فيستنجي باملاء )٦( من ماء وعنزة)٥(أنا وغالم حنوي إداوة

  .)٧(متفق عليه
أنه يطهر احملل، ويزيل النجاسة، فجاز كما لو كانت النجاسة  -٢

 .)٨(على حمل آخر

                                 
  ١/١٨٩البناية شرح اهلداية ) ١(
  ١/١١١،الشرح الكبري٤١القوانني الفقهية ص) ٢(
  ١٩،التنبيه ص٢/١٠٠،٩٨املهذب واموع ) ٣(
اخلالء واملذهب واملرفق واملرحاض واصله اخللوة : أي موضع التغوط يقال له:اخلالء ) ٤(

  ) ٣/١/٩٨ذيب األمساء واللغات. (ألنه شيء يستخلي به
  ) ١/٣٣٨النهاية يف غريب احلديث . ( إناء صغري من جلد يتخذ للماء : اإلداوة ) ٥(
بعني مهملة مث نون مث زاي مفتوحات مث هاء،مثل نصف الرمح أو أكرب : العنـزة ) ٦(

،تـهذيب األمساء و ٣٠٨/ ٣النهاية يف غريب احلديث: انظر. (شيئا وفيها سنان 
  )  ٤٥ / ٢ / ٣اللغات 

كتاب الوضوء باب محل العرتة مع املاء يف )  مع الفتح١٥٢ح٣٠٣/ ١( البخاري ) ٧(
كتاب الطهارة باب كراهة التربز يف ) مع النووي٣/١٦٢(االستنجاء،ومسلم 
  . الطريق و اللفظ له 

   . ٢٠٨/ ١املغين ) ٨(
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١١٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 هو املاء، فكما تزال به النجاسة أنَّ األصل يف إزالة النجاسة -٣
  . )١(عن الرجل مثالً، فكذا تزال به عن موضع اخلارج

الذي يظهر يل رجحانه أنه جيوز االقتصار على املاء يف  : الترجيح
  :االستنجاء بدون كراهة ملا يلي

  . داللة احلديث الصحيح على ذلك-أ
ز باإلمجاع من دون أنَّ االقتصار على احلجارة يف االستنجاء جائ-ب

كراهة، فيقاس عليه االستنجاء باملاء بل هو أوىل؛ ألنَّ كال منهما منظِّف 
ومطهر للمحل، واملاء أبلغ يف التطهري والتنظيف؛ فهو يزيل عني النجاسة 

  .وأثرها، واهللا تعاىل أعلم
  
  
 حال هل األفضل يف االستنجاء املاء أو األحجار:  املسألة الثَّانية]١٠[

  .االنفراد؟
أنَّ االستنجاء باحلجارة أفضل منه باملاء : اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

  .)٢(عند االنفراد

                                 
   . ١٠٤/ ١الشرح املمتع ) ١(
(  قاعدة رقم ١٠١،القواعد والفوائد األصولية ص ٢١٩/ ١شرح الزركشي ) ٢(

   .  ١/١٠٥،اإلنصاف ٨٩/ ١املبدع ،)٢٢
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١١٣ في الــطــهـــارة: الباب األول

  .)٢(، وأبو حفص العكْبري)١(اخلالل: واختاره من علماء احلنابلة أيضاً
  .)٣(ورواية عن اإلمام أمحد

   :أدلَّة هذا القول
نجاء باملاء طائفة أنَّ عمل السلف عليه؛ ولـهذا أنكر االست -١

منهم كحذيفة بن اليمان وابن عمر وابن الزبري رضي اهللا 
  .)٤(عنهم

بأنَّ إنكارهم ذلك كان على من يستعمله معتقداً :  وأجيب عنه  
 .)٥(وجوبه وال يرى إجزاء احلجارة

  . )٦(أنَّ احلجر جمزئ باإلمجاع وأما املاء ففيه خالف -٢

                                 
أمحد بن حممد بن هارون أبوبكر املعروف باخلالل، مسع من احلسن بن عرفة، : هو) ١(

 اإلمام أمحد وغريهم، وحدث عنه مجاعة وصحب املروذي وصاحل وعبداهللا ابين
كتاب : أبو بكر عبدالعزيز وحممد بن املظفر واحلسن الصرييف، ومن تصانيفة: منهم

طبقات :انظر ترمجته يف.(هـ٣١١جلامع وكتاب العلل وكتاب السنة، تويف سنة ا
  ) ١٦٧-١/١٦٦،املقصد األرشد١٥-٢/١٢احلنابلة

  ١/١٠٥اإلنصاف) ٢(
  ) ٤/٢٩٦بدائع الفوائد:انظر.(الشالنجي:نقلها عنه) ٣(
اآلثار ) ١/١٥٤( ،وقد أخرج ابن أيب شيبة يف مصنفه ٢١٩/ ١شرح الزركشي ) ٤(

  .  أنَّ بعض السلف أنكر ذلك وذكر منهم  هؤالء الصحابة املذكورين الدالة على
  . ٨٩ / ١،املبدع ١/١٥٤شرح العمدة ) ٥(
   . ١٥٤/ ١،شرح العمدة ٢١٩/ ١شرح الزركشي ) ٦(
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١١٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .ء أفضل منه باحلجارة عند االنفرادأنَّ االستنجاء باملا: القول اآلخر
  .)٤(،والشافعية)٣(،واملالكية)٢(،واحلنفية)١(وهو املذهب عند احلنابلة

  : أدلَّة هذا القول
   نزلت هذه اآلية يف أهل قباء ((:  قالtحديث أيب هريرة  -١

كانوا يستنجون :  قال )٥(  ) ِفيِه ِرجالٌ يِحبونَ أَنْ يتطَهروا(
 أخرجه أبو داود والترمذي ))ء فنـزلت هذه اآلية فيهم باملا

  .)٦(وابن ماجة

                                 
،اإلنصاف ١/٨٩،املبدع١٠١،القواعد والفوائد األصولية ص ١٥٤/ ١شرح العمدة ) ١(

١٠٥/ ١ .   
  . ٣٦/ ١ر ،االختيا١٨٩/ ١فتح القدير ) ٢(
      ،الشرح الكبري٤٧٢/ ١تنوير املقالة  ،٤١القوانني الفقهية ص  ،١٧الكايف ص ) ٣(

١١١/ ١ .   
   .١٩،التنبيه ص ١٠٠- ٩٨ / ٢املهذب مع اموع ) ٤(
  ) . ١٠٨( سورة التوبة آية ) ٥(
/ ٥(كتاب الطهارة باب االستنجاء باملاء،والترمذي ) ٤٤ ح ١/٣٨( أبو داود ) ٦(

 ح ١/١٢٨(كتاب التفسري باب ومن سورة التوبة،وابن ماجة ) ٣١٠٠  ح٢٦٢
واحلديث ضعف إسناده . كتاب الطهارة وسننها باب االستنجاء باملاء ) ٣٥٧

وهو كذلك إال ) ١٢٣/ ١(و احلافظ يف التلخيص ) ٩٩/ ٢( النووي يف اموع 
) ٤٥ ح ٨٥/ ١( أنه صحيح باعتبار شواهده كما ذكر ذلك األلباين يف اإلرواء 

  ) . ٢/٩٩اموع(  وهي تدلُّ على املراد وقد صحح النووي بعض شواهد احلديث
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١١٥ في الــطــهـــارة: الباب األول

أنَّ املاء يطهر احمللَّ، ويزيل العني واألثر، وهو أبلغ يف التنظيف  -٢
  .)١(من احلجارة

الذي يظهر يل رجحانه هو أنَّ االستنجاء باملاء أفضل منه : الترجيح
  :باحلجارة عند االنفراد، وذلك ِلما يلي

  . نَّ األصل يف طهارة مجيع النجاسات هو املاءأ-أ
أنه وإنْ كان هناك خالف يف االستنجاء باملاء فإنَّ الصحيح هو -ب

 كما مر يف املسألة السابقة، وليس كلُّ خالف rجوازه، لفعل الرسول 
  . معترباً
أنَّ اهللا تعاىل أثىن على أهل قباء، وذلك يدلُّ على أفضلية ما فعلوه، -ج

 أنهم كانوا يستنجون باملاء، فهذه املزية هي اليت t  بين أبو هريرة وقد
  .كانت سبباً يف الثناء عليهم، فدلَّ ذلك على أفضليتها، واهللا تعاىل أعلم

  
  
  . حكم أثر حملِّ االستنجاء باحلجارة بعد النقاء: املسألة الثَّالثة ] ١١[

  . )٢(هرأنه طا: اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
ص العكْبري، ـأبو حف: اًـبلة أيضـاء احلناـن علمـتاره مـواخ

                                 
   . ٤٧٢/ ١،تنوير املقالة ٢٠٨/ ١،املغين ١٠٠– ٩٨/ ٢املهذب و اموع ) ١(
  ١/١٠٩،٣٢٩،اإلنصاف ١/٢٤٩،املبدع ١/٢١٩املغين ) ٢(
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١١٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١ (وابن رِزين
  . )٣(،وقول بعض املالكية)٢(وهو رواية عن اإلمام أمحد

  :أدلَّة هذا القول 
 ال ((: rقال رسول اهللا : قال t حديث أيب هريرة  -١

 أخرجه ))تستنجوا بروث وال عظم؛ فإنهما ال يطهران
 . )٤(دارقطينال

أنَّ احلديث دلَّ مبفهومه على أنَّ غريمها يطهر؛ حيث :   وجه الداللة 
  . )٥ (نص على أنهما ال يطهران

أنَّ الصحابة رضي اهللا عنهم كانوا يستنجون باحلجارة  -٢
ويعرقون، ومل ينقل عنهم توقِّي ذلك، وال االحتراز منه، وال 

 . )٦(ذكر له أصالً

                                 
  ١/٣٢٩،١٠٩،اإلنصاف٢/٤٨٦املغين) ١(
  ) ١/٢١٨املغين :انظر.(احلسنيأمحد بن : نقلها عنه) ٢(
  ١/١١١،حاشية الدسوقي ١/٢٨٤مواهب اجلليل ) ٣(
إسناده ) : ١/٩٧(إسناده صحيح،وقال احلافظ يف الدراية: وقال) ١/٥٦(الدارقطين) ٤(

  . حسن
  .١/١٤٣،سبل السالم ١/٢١٩املغين ) ٥(
  ١/٢١٢،الذخرية ١/٢١٩املغين ) ٦(
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١١٧ في الــطــهـــارة: الباب األول

  .)١(لعفو عن ذيل املرأة تصيبه النجاسة القياس على ا -٣
   

  . )٢(أنه جنس معفو عنه يف حمله : القول اآلخر
وقول بعض  ،)٥(والشافعية ،)٤(واحلنفية ،)٣(وهو املذهب عند احلنابلة

  . )٦(املالكية
  :دليل هذا القول 

 أنَّ احلجارة ال تستأصل النجاسة عن املخرج، كما لو أصابت النجاسة 
  . )٧(وضعاً آخر من البدن فمسحه باحلجارة فإنه ال يطهرم

الذي يظهر يل رجحانه أنَّ أثر حمل االستنجاء باحلجارة طاهر :  الترجيح 

                                 
  ١/٢١٢الذخرية ) ١(
 أما يف غري – أي موضع خروج الغائط –نه خمتص به وهو يف حمله أي أنَّ العفو ع) ٢(

حمله فإنه جنس غري معفو عنه،فلو جلس يف ماء قليل جنَّسه،وكذا لو عرق حمله فإنَّ 
،مواهب ٢/٥٩٨، اموع ١/٢١٩،املغين ١/٦٠املبسوط . ( العرق يكون جنساً 

  ) ١/٢٨٤اجلليل 
اإلنصاف  ،١/٢٤٨املبدع  ،١/١٢٢ الفروع ،١/٧احملرر  ،١/٢١٩املغين ) ٣(

١/١٠٩،٣٢٩   
  ١/١٧٨،فتح القدير ١/٦٠املبسوط ) ٤(
  ١/٢٤٢،فتح العزيز مع اموع ٣/١٣٦املهذب مع اموع ) ٥(
  ١/١١١،حاشية الدسوقي ١/٢٨٤مواهب اجلليل ) ٦(
   ١/١٧٨،الكفاية على اهلداية ١/٢١٩املغين ) ٧(
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١١٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  : بعد االنقاء،  وذلك ِلما يلي
  . قوة ما استدل به أصحاب هذا القول -أ

 ذلك rأنَّ هذا األمر تعم به البلوى؛ فلو كان جنساً لبني الرسول -ب
لصحابته، والقاعدة أنه ال جيوز تأخري البيان عن وقت احلاجة، واهللا تعاىل 

  . أعلم
  
  
 هل جيزئ االستنجاء باحلجارة إذا انسد املخرج: املسألة الرابعة ] ١٢[

  . وفتح غريه؟
  . )١(أنه ال جيزئ: اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

  . )٣(لشافعيةواألظهر عند ا ،)٢(وهو املذهب عند احلنابلة
  : أدلَّة هذا القول 

أنه غري السبيل املعتاد، وهو نادر بالنسبة لسائر الناس، فلم  -١
  . )٤(تثبت فيه أحكام الفرج، فأشبه سائر البدن

                                 
   .١/١٠٧صاف ،اإلن١/٩٠،املبدع ١/٢١٩شرح الزركشي ) ١(
   .١/١٠٧،اإلنصاف ١/٢١٨املغين) ٢(
  .١/١٨٤،روضة الطالبني ٢/١٦،فتح العزيز مع اموع ٣١٣-١/٣١٢التعليقة ) ٣(
  ١/٢١٨املغين ) ٤(
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١١٩ في الــطــهـــارة: الباب األول

أنَّ االقتصار على احلجارة ختفيف على خالف القياس ورد  -٢
  .)١(فيما تعم به البلوى، فال يلحق به غريه

   
  .  جيزئ أنه: القول اآلخر

  . )٤(،وقول عند الشافعية)٣(،ومذهب املالكية)٢(وهو وجه عند احلنابلة
  :دليل هذا القول 

  . )٥(أنه صار كاملخرج فيأخذ أحكامه
الذي يظهر رجحانه أنه ال جيزئ؛ ألنَّ االستنجاء باحلجارة : الترجيح 

  . واهللا أعلم . رخصة يف موضع اخلارج فاختصت به دون غريه 
  
  
ملين: املسألة اخلامسة] ١٣[   .حكم ا

  .)٦(أنَّ املين طاهر: اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

                                 
   .١/٤٧٧،٢/١٦فتح العزيز مع اموع ) ١(
   .١/١٠٧،اإلنصاف ١/٢١٩،شرح الزركشي ١/٢١٨املغين ) ٢(
  ١/٢٨٥،مواهب اجلليل ١/٢٠٩الذخرية ) ٣(
  .١/١٨٤،روضة الطالبني ٢/١٦،فتح العزيز مع اموع ٣١٣-١/٣١٢التعليقة ) ٤(
   .١/٢٩٣،مواهب اجلليل ٢/١٦،فتح العزيز مع اموع ١/٢١٨املغين ) ٥(
  ٣٦مسائل أيب بكر ص) ٦(
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١٢٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  
واألظهر  ،)٢(، هي املذهب عند احلنابلة)١(   وهو رواية عن اإلمام أمحد

  .)٣(عند الشافعية
  :   أدلَّة هذا القول

 كنت ((:  قالت- يف املين- )٤(حديث عائشة رضي اهللا عنها -١
  .)٥( أخرجه مسلم)) eكه من ثوب رسول اهللا أفر

 أنه لو كان جنساً مل يكف فركه، كسائر :وجه الداللة  
 . )٦(النجاسات

                                 
  ) ١/١٥٥الروايتني والوجهني: انظر.(خطاب بن بشر: نقلها عنه) ١(
 ،١/٢٤٧الفروع ،١/١١٠،شرح العمدة١/٦ر،احملر٢/٤٩٧خمتصر اخلرقي واملغين) ٢(

  ١/٣٤٠،اإلنصاف ١/٢٥٤املبدع
،كفاية ١٨٨-١/١٨٧،الوجيز وفتح العزيز مع اموع٢/٥٥٣املهذب واموع) ٣(

  ١/٨٠،مغين احملتاج١١٥األخيار ص
أم املؤمنني عائشة بنت أيب بكر الصديق،كنيتها أم عبداهللا،أسلمت قبل : هي) ٤(

 مبكة قبل اهلجرة بسنتني وهلا من العمر ست سنني وبىن ا rاهلجرة،وتزوجها النيب 
،توفيت rوهلا من العمر تسع سنني،وهي من املكثرين من الرواية عن رسول اهللا 

ذيب : انظر ترمجتها يف.(هـ٥٨هـ وقيل٥٦هـ وقيل٥٧باملدينة يف رمضان سنة
  ) ١٤١-٨/١٣٩،اإلصابة يف متييز الصحابة٣٥٢-٢/٣٥٠األمساء واللغات

  .كتاب الطهارة باب حكم املين) ٣/١٩٦(مسلم) ٥(
  ١/١١١،شرح العمدة٣/١٩٨شرح مسلم) ٦(
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١٢١ في الــطــهـــارة: الباب األول

 .)١(أنه ال جيب غسله إذا جف، فلم يكن جنساً، كاملخاط -٢
 .)٢(أنه بدء خلق آدمي، فكان طاهراً كالطِّني -٣

 ي صفة النجاسة عنه، بأنَّ كونه أصل خلق اآلدمي ال ينف:وأجيب عنه
  .)٤)(٣(كالعلقة

 بأنه خمتلف يف جناسة العلقة واملضغة، فال يقاس على خمتلف :ونوقش   
  .)٥(فيه
  

  .أنه جنس: القول اآلخر
وقول  ،)٨(واملالكية ،)٧(ومذهب احلنفية ،)٦(   وهو رواية عن اإلمام أمحد

                                 
  ١/٢٥٤،املبدع٢/٤٩٨املغين) ١(
  ١/٢٥٤،املبدع٢/٤٩٨،املغين٢/٥٥٣املهذب مع اموع) ٢(
القاموس .(قطعة من الدم عامة أو الشديد احلمرة أو الغليظ أو اجلامد: العلَقة) ٣(

  ) ٣/٣٨٦احمليط
  ١/٨١سوطاملب) ٤(
  ١٨٩-١٨٨فتح العزيز مع اموع) ٥(
 ،١/٢٤٧الفروع ،١/١١١،شرح العمدة١/٦،احملرر٢/٤٩٧خمتصر اخلرقي واملغين) ٦(

  ١/٣٤٠اإلنصاف  ،١/٢٥٤املبدع
،الـهداية والعناية ١/٨١املبسوط ،١/٥١الكتاب واللباب ،٣١خمتصر الطحاوي ص) ٧(

  ١٧٣-١/١٧٢مع فتح القدير
 ،١/١٠٤التاج واإلكليل ومواهب اجلليل ،١/١٥اإلكليلخمتصر خليل وجواهر ) ٨(

= 
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١٢٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(عند الشافعية
  :   أدلَّة هذا القول

سألت عائشة رضي اهللا عنها :  قال)٢(ان بن يسارحديث سليم -١
 كنت أغسله من ثوب رسول ((:عن املين يصيب الثوب فقالت

 متفق )) فيخرج إىل الصالة وأثر الغسل يف ثوبه بقع املاءeاهللا 
  . )٣(عليه

 : )٤(وأجيب عن االستدالل باحلديث على النجاسة من وجهني
ى االستحباب للتنظيف ال على  أنه حيمل الغسل يف احلديث عل:األول

 .الوجوب، مجعاً بينه وبني حديث الفرك

                                  
=  

  ١/٢٢الشرح الصغري
  ١/٨٠،مغين احملتاج١/٥٥٣اموع) ١(
ابن : سليمان بن يسار اهلاليل املدين،تابعي،وهو أحد الفقهاء السبعة،مسع من: هو) ٢(

عمر وابن عباس وجابر وأيب هريرة وعائشة وغريهم،وروى عنه مجاعة من التابعني 
ثقة مأمون : عمرو بن دينار ونافع والزهري وقتادة،قال فيه أبو زرعة الرازي: منهم

انظر ترمجته .(سنة٧٣هـ،وله من العمر١٠٣هـ وقيل١٠٩فاضل عابد،تويف سنة
  )  ٢٣٥-١/٢٣٤ذيب األمساء واللغات: يف

) ٣/١٩٧(كتاب الوضوء باب غسل املين وفركه،ومسلم) ٢٣٠ح١/٣٩٧(البخاري) ٣(
  .ب حكم املينكتاب الطهارة با

   ٣٩٨-١/٣٩٧فتح الباري) ٤(
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١٢٣ في الــطــهـــارة: الباب األول

 أنه ليس يف احلديث ما يدلُّ على جناسة املين؛ ألنَّ غسلها فعل :الثَّاين
 . وهو ال يدلُّ على الوجوب مبجرده

أنه مائع خارج من الفرج يوجب الغسل، فكان جنساً،  -٢
 .)١(كاحليض والنفاس

 املين أصل اآلدمي املكرم، فهو بالطِّني أشبه، بأنَّ: وأجيب عنه -٣
 . )٢(خبالف دم احليض والنفاس

  .)٣(أنه خارج معتاد من السبيل، فأشبه البول -٤
 بأنه قياس مع الفارق، فاملين بدء خلق آدمي خبالف :وأجيب عنه   

  .)٤(البول
صل فيه الطَّهارة،  الذي يظهر يل رجحانه أنَّ املين طاهر؛ ألنَّ األ:الترجيح

  .، واهللا تعاىل أعلم)٥(وال دليل يدل على جناسته
  
  

                                 
  ١/٨١،املبسوط١/١٥٦الروايتني والوجهني) ١(
  ٢/٥٥٥اموع) ٢(
  ١/٢٥٤،املبدع٢/٤٩٨املغين) ٣(
  ١/٢٥٤،املبدع٢/٤٩٨املغين) ٤(
  ١/٣٨٨،الشرح املمتع٣٨١-٥/٣٨٠،فتاوى اللجنة الدائمة٣/١٠١بدائع الفوائد) ٥(
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١٢٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

   . )١(حكم احلذاء واخلف بعد الدلك بالتراب:  املسألة السادسة ]١٤[
  . )٢(أنه طاهر: اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

   ومال ، وقدمه يف الفائق،)٥(، والوجيز)٤(، واملنتخب)٣(وجزم به يف املُنور
  
  
  

                                 
زاء الدلك يف احلذاء واخلف وهو رواية عن اإلمام هذه املسألة متفرعة عن مسألة إج) ١(

أمحد وعنه رواية يف غري جناسة البول والعذرة ورواية عند احلنفية يف النجاسة إذا 
كان هلا جرم وجفت ورواية عند املالكية يف أرواث الدواب وأبواهلا وقول عند 

  .الشافعية وهو القدمي فيما إذا كانت النجاسة جافة 
االختيار  ،١/٢٢الـهداية ،١/٥٩٨املهذب مع اموع  ،١/٢١املدونة : انظر (      

١/٣٣. (  
   .١/٣٢٤اإلنصاف ،١/٢٤٦،املبدع ١/٧،احملرر  ٢/٤٨٨املغين ) ٢(
  .املُنور يف راجح احملرر لتقي الدين أمحد بن حممد األدمي) ٣(

  ) ١/١٤اإلنصاف:انظر(     
 . عبدالواحد الشريازي املعروف بابن احلنبلياملنتخب يف الفقه لعبدالوهاب بن) ٤(

  ) ٢/٢٤١مفاتيح الفقه احلنبلي ،٢٢٠املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد ص :انظر(
الوجيز يف الفقه للحسني بن يوسف بن السري الدجيلي،وقد نظمه نصر اهللا اجلالل ) ٥(

   .التستري
  ) ٢/٢٤٥،مفاتيح الفقه احلنبلي١/١٤اإلنصاف :انظر(   
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١٢٥ في الــطــهـــارة: الباب األول

  .)٢)(١(إليه ابن عبيدان
  .)٣(وهو من مفردات املذهب احلنبلي

  :دليل هذا القول 
 إذا وطئ أحدكم بنعله ((:  قالe أنَّ رسول اهللا tحديث أيب هريرة 

أخرجهما أبو .  ومبعناه حديث عائشة ))األذى فإنَّ التراب له طهور 
  . )٤(داود

  . على أنَّ التراب يطهر النعلأنه نص : وجه الداللة من احلديث

                                 
هـ،تفقه ٦٧٥هو عبدالرمحن بن حممود بن عبيدان البعلي،ولد سنة : عبيدانابن ) ١(

وصحب الشيخ عماد الدين الواسطي،وقرأ عليه مجاعة  على شيخ اإلسالم بن تيمية،
ومن مصنفاته كتاب املطلع يف األحكام مرتب  عز الدين ابن شيخ السالمية،: منهم

ع زوائد احملرر على املقنع،تويف على أبواب املقنع وشرح قطعة من أول املقنع ومج
،املنهج ٤٢٥-٤/٤٢٣الذيل على طبقات احلنابلة: انظر ترمجته يف.(هـ٧٣٤سنة 

  ) ٢٥٥،املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد ص٦٢-٥/٦١األمحد
  ١/٣٢٤،اإلنصاف١/٢٤٦،املبدع١/١٣٩الوجيز) ٢(
    .١/٣٢٤اإلنصاف ) ٣(
لطهارة باب يف األذى كتاب ا) ٣٨٥،٣٨٧ح٢٦٨– ١/٢٦٧( سنن أيب داود ) ٤(

إنَّ روايات احلديث يقوي ) : ١/٥٨نيل األوطار (وقال الشوكاين . يصيب النعل 
) ١/٢٥٨سبل السالم (وكذا قال الصنعاين . بعضها بعضا فتنهض لالحتجاج ا 

واأللباين يف صحيح سنن أيب داود  وصحح احلديث ابن حبان،
  ) .٣٧١،٣٧٣ح١/٧٧(
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١٢٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  . أنه جنس ولكن يعفى عنه يف الصالة: القول اآلخر 
  .)٤(والشافعية ،)٣(واملالكية ،)٢(واحلنفية ،)١(و املذهب عند احلنابلةـوه

  : أدلَّة هذا القول 
 إذا ((:  قالe وفيه أنَّ الرسول tحديث أيب سعيد اخلدري  -١

ظر فإنَّ رأى يف نعله قذراً أو أذى جاء أحدكم إىل املسجد فلين
  .)٥( أخرجه أبو داود))فليمسحه وليصلِّ فيهما 

القياس على أثر االستنجاء، جبامع تكرار النجاسة فيهما  -٢
  . )٦(وحصول املشقَّة بالغسل يف كل مرة

الذي يظهر يل رجحانه أنـهما يكونان طاهرين، للنص على  : الترجيح
ا، وأما القياس على أثر حمل االستنجاء فقد تقدمت أنَّ التراب يطهرمه

                                 
   .١/٣٢٤ف ،اإلنصا٢/٤٨٨املغين ) ١(
  ١٧٢ - ١/١٧١،الكفاية ٨٥-١/٨٤بدائع الصنائع ) ٢(
  ١/٧٥،الشرح الكبري ١٥٤-١/١٥٣مواهب اجلليل ) ٣(
   .٤/٤٤،فتح العزيز مع اموع ٢/٥٩٨املهذب مع اموع ) ٤(
وصححه . كتاب الطهارة باب الصالة يف النعل ) ٦٥٠ح١/٤٢٥(سنن أيب داود ) ٥(

  ) .٦٠٥ح١/١٢٨(د األلباين يف صحيح سنن أيب داو
   .٤/٤٥،فتح العزيز مع اموع ٢/٤٨٨،املغين ٢/٥٩٨املهذب مع اموع ) ٦(
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١٢٧ في الــطــهـــارة: الباب األول

فيكون القياس دليالً على )١(ح أنَّ حمل أثر االستنجاء طاهراملسألة وترج ،
  . الطهارة، واهللا تعاىل أعلم

  
  
كم يغسل احملل الذي أصابه ماء بعض غسالت :  املسألة السابعة ]١٥[

  . ؟)٢(قبل متام السبع حمل آخر جنس
  . )٣(أنه يغسل سبعاً: ن حامد رمحه اهللا تعاىلاختار اب

  .  )٤(اخلرقي يف ظاهر كالمه: واختاره من علماء احلنابلة أيضاً
  : دليل هذا القول 

أنها جناسة، فال يراعى فيها حكم احملل الذي انفصلت عنه، كمحل 
  . )٥(االستنجاء

                                 
   .)١١(املسألة رقم : انظر) ١(
اخلالف يف املسألة ينحصر بني القائلني بوجوب التسبيع يف غسل النجاسات سواء ) ٢(

أم من سائر من ولوغ الكلب يف اإلناء لنجاسته كما هو مذهب الشافعية واحلنابلة 
فتح  ،١/٤٨٥، االنتصار١/٣٢األم . ( النجاسات كما هو املذهب عند احلنابلة 

  ) .١/٣١٠،٣١٣،اإلنصاف ١/٢٦٠العزيز مع اموع 
   .١/٣١٥،اإلنصاف ١/٧٧املغين ) ٣(
  ١/٣١٥،اإلنصاف١/٧٧املغين) ٤(
   .١/٧٧املغين ) ٥(
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١٢٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

لها، فلما بأنَّ العلة يف التخفيف يف حمل االستنجاء هو حم: وأجيب عنه
زالت عنه زال التخفيف، وأما العلة يف التخفيف ههنا فهي قصور حكمها 

  . )١(مبا مر عليها من الغسل
  

  :األقوال األخرى
  :للعلماء يف املسألة ثالثة أقوال

  .  ما تقدم من اختيار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل ومن وافقه:أحدها
  . ي بعد تلك الغسلةأنه يغسل بعدد ما بق: والقول الثَّاين

  . )٣(والقول اجلديد عند الشافعية ،)٢(وهو املذهب عند احلنابلة
  :أدلَّة هذا القول 

أنَّ املنفصل بعض املتصل، و املتصل يطهر بذلك، فكذا  -١
  . )٤(املنفصل

أنها جناسة تطهر يف حملها بدون السبع، فطهرت به يف مثله،  -٢
  . )٥(قياساً عليه

                                 
  ١/٧٨املغين) ١(
   .١/٣١٥،اإلنصاف ١/٢٣٦،الفروع ١/٧٧املغين) ٢(
   .١/١٥٩،اموع ١/٢٧٢فتح العزيز مع اموع ) ٣(
  ١/٧٨املغين ) ٤(
   .١/٣٢١،الشرح الكبري البن أيب عمر  ١/٧٨املغين) ٥(
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١٢٩ في الــطــهـــارة: الباب األول

  . يغسل بعدد ما بقي مع تلك الغسلة: القول الثَّالث 
  . )٢(،والشافعية)١(وهو وجه عند احلنابلة

  :دليل هذا القول 
أنَّ حكم الغسالة يأخذ حكم احملل قبل استعمالـها فيه، كما يف املستعمل 

  . )٣(يف احلدث
  :الذي يظهر يل رجحانه هو: الترجيح 
ال يشترط فيها العدد على إنْ كانت النجاسة من غري ولوغ الكلب ف: أوالً

  .الصحيح، بل تغسل حىت يغلب على الظن طهارة احملل
إنْ كانت النجاسة من ولوغ الكلب فيغسل سبعاً لورود النص يف : ثانياً

  . )٤(ذلك
وألنَّ احلكمة يف غسل اإلناء من ولوغ الكلب سبعاً قد تكون لنجاسة، 

لكلب من وجود جراثيم وقد تكون تعبداً، وقد تكون لشيء خيص لعاب ا
ولغ فيه الكلب، واهللا ضارة فيه تضر اإلنسان الذي يستخدم اإلناء الذي 

  .تعاىل أعلم
  

                                 
  ١/٣١٥اإلنصاف ) ١(
   .١/١٥٩،اموع ١/٢٧٢فتح العزيز مع اموع ) ٢(
   .١/٢٧١فتح العزيز مع اموع ) ٣(
  .الكلب وسيأيت يف املسألة التالية كما يف حديث غسل اإلناء من ولوغ ) ٤(
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١٣٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

   
بدل التراب يف غسل  وحنوها )١(استخدام اُألشنان: املسألة الثَّامنة] ١٦[

  )٢(الكلب، هل جيزئ ؟جناسة 
 التراب، أو أنه ال جيزئ إال عند عدم: اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

  . )٣(إفساده املغسول به
، واستظهر اد، وابن )٤(وجزم به يف اإلفادات، وصححه يف املستوعب

  عبدالقوي، وابن عبيدان 
  .)٥(أنه يسقط التراب إذا تضرر احملل

  . )٦(وهو قول عند الشافعية
                                 

بضم اهلمزة وكسرها نبات من احلمض منق تغسل به األيدي نافع للجرب : اُألشنان) ١(
  ) ١٣/١٨،لسان العرب ٤/٢٨٠القاموس احمليط :انظر.(واحلكة

اخلالف يف املسألة حمصور بني القائلني بالتتريب يف غسل جناسة الكلب وهو مذهب ) ٢(
  ) .١/٧٣،املغين ٢/٥٨٠املهذب مع اموع : انظر.(حلنابلةالشافعية وا

   .١/٣١٢،اإلنصاف ١/٧٥املغين ) ٣(
بكسر العني،حملمد بن عبداهللا السامري املعروف بابن سنينة،وهو كتاب : املستوِعب) ٤(

أحسن منت صنف يف : خمتصر األلفاظ،كثري الفوائد واملعاين،وقال فيه ابن بدران
 ،٢٣١-٢٣٠املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد ص:انظر.( وأمجعهمذهب اإلمام أمحد
  ) ٢/٢٤٢،١١٢مفاتيح الفقه احلنبلي

  ٣١٢-١/٣١١اإلنصاف) ٥(
    .١/٢٦٣،فتح العزيز مع اموع ٢/٥٨٣املهذب مع اموع ) ٦(
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١٣١ في الــطــهـــارة: الباب األول

  : دليل هذا القول 
ال للضرورة، وهي أنَّ النص ورد يف التراب، فال جيوز العدول عنه إ

  . )١(موجودة هنا
  

  :األقوال األخرى
  :للعلماء يف املسألة ثالثة أقوال

  .  ما تقدم من اختيار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل ومن وافقه:أحدها
  .أنه ال جيزئ مطلقاً: والقول الثَّاين 

  . )٣(،وقول عند الشافعية)٢(وهو املذهب عند احلنابلة
  : أدلَّة هذا القول 

طهور إناء (( : eقال رسول اهللا :  قال tحديث أيب هريرة  -١
 أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أنْ يغسله سبع مرات أوالهن

  .)٤( أخرجه مسلم))بالتراب 
 .أنَّ احلديث نص يف التراب : وجه الداللة

أنها طهارة نص فيها على التراب، فال يقوم غريه مقامه،  -٢
                                 

    .١/٢٦٣فتح العزيز مع اموع ) ١(
  . ١/٣١٢اإلنصاف ،١/٢٣٧،املبدع ١/٧٤،املغين  ١/٢١الـهداية) ٢(
    .١/٢٦٣،فتح العزيز مع اموع ٢/٥٨٣املهذب مع اموع ) ٣(
  .كتاب الطهارة باب حكم ولوغ الكلب )  مع النووي٣/١٨٣( مسلم ) ٤(
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١٣٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 . )١(كالتيمم
  .)٢(أنَّ األمر فيه تعبد غري معقول، فال جيوز القياس فيه -٣

  .أنه جيزئ مطلقاً: القول الثَّالث 
  .)٤(وقول للشافعية ،)٣(وهو وجه عند احلنابلة 

  : أدلَّة هذا القول 
  .)٥(أنَّ نصه على التراب تنبيه على ما هو أبلغ منه يف التنظيف -١
 نص ث يقوم فيهما غري ماالقياس على الدباغ واالستجمار حي -٢

 يف الدباغ، )٧( والقَرظ)٦(وهو الشب - عليه يف طهارتـهما
بينهما هو  مقامهما، والعلة اجلامعة -ارواحلجارة يف االستجم

  .)٨(أنه تطهري جناسة نص فيها على جامد فلم خيتص به

                                 
    .١/٧٤،املغين ١/٩٨التمام ) ١(
   .١/٧٤املغين ) ٢(
    .١/٢٣٧،املبدع ١/٧٤،املغين ١/٩٨التمام ) ٣(
    .١/٢٦٣مع اموع ،فتح العزيز ٢/٥٨٣املهذب مع اموع )  ٤(
    .١/٢٣٧،املبدع ١/١٦١الكايف ) ٥(
)٦ ( بحجر يدبغ به اجللود: الش).٢/٤٣٩النهاية  يف غريب احلديث:انظر. (  
  ) .٤/٤٣النهاية يف غريب احلديث :انظر.(ورق السلَم وهو يدبغ به اجللود: القَرظ ) ٧(
،فتح العزيز مع اموع ١/٧٤،املغين ١/٩٨،التمام ٢/٥٨٣املهذب مع اموع ) ٨(

١/٢٦٣.    
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١٣٣ في الــطــهـــارة: الباب األول

، ولكن إذا الذي يظهر يل رجحانه أنه ال جيزئ غري التراب: الترجيح 
عدم التراب أو كان يفِْسد املغسول به فإنَّ استعمال اُألشنان وغريها من 
املنظفات أوىل من عدمه؛ وذلك ألنَّ الشارع نص على التراب ومل يشر 

، واهللا )١(eإىل اُألشنان وحنوها مع أنها كانت موجودة يف عهد الرسول 
  .تعاىل أعلم

                                 
   .٣٥٧-١/٣٥٦الشرح املمتع ) ١(
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  يف الوضوء: الفصل الثَّالث
  : وفيه سبع مسائل

   .rحكم السواك للرسول  : املسألة األوىل 
  . حكم غسل الكفني للقائم من نوم الليل: املسألة الثَّانية 
  .حكم أخذ ماء جديد لألذنني: املسألة الثَّالثة 
  . حكم ارتفاع احلدث إذا نوى ما تسن له الطهارة: املسألة الرابعة 

وضع التحذيف هل مها من الرأس أو من الصدغ وم: املسألة اخلامسة 
  .الوجه؟

حكم غسل اليد الزائدة أو األصبع الثابتة يف غري : املسألة السادسة 
  .حمل الفرض إذا متيزت

  .غسل الرأس بدل مسحه هل جيزئ ؟: املسألة السابعة 
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


١٣٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .eحكم السواك للرسول :  املسألة األوىل ]١٧ [
  .)١(أنه سنة: ىلاختار ابن حامد رمحه اهللا تعا

  :أدلَّة هذا القول 
 ((:  قالe أنَّ رسول اهللا )٢(tحديث واثلة بن األسقع  -١

 أخرجه أمحد ))أمرت بالسواك حىت خشيت أنْ يكتب علي 
  .)٣(والطرباين يف الكبري

،والسواك )٤( أمته يف األحكامeأنَّ األصل مشاركة الرسول  -٢
:  قالe النيب  عنtليس بواجب عليهم، حلديث أيب هريرة 

وال أنْ أشق على أميت ألمرتـهم بالسواك عند كل ـ ل((
ولفظ . )٥( أخرجه مسلم موصوالً والبخاري تعليقاً))وضوء 

                                 
   .١/٩٩،املبدع١/١٦٥،شرح الزركشي ١/٢١٩شرح العمدة ) ١(
واثلة بن األسقع بن كعب بن عامر،ويقال ابن األسقع بن عبدالعزى بن : هو) ٢(

ان  يتجهز لتبوك وشهدها معه،وكrعبدياليل الكناين الليثي،أسلم وهاجر والنيب 
هـ ٨٥،تويف بدمشق سنةrمن أهل الصفة،وهو ممن روى احلديث عن الرسول 

-٢/١٤٢ذيب األمساء واللغات : انظر ترمجته يف.(سنة٩٨هـ،وله من العمر٨٦أو
  ) ٦/٣١٠اإلصابة يف متييز الصحابة ،١٤٣

وحسن العراقي إسناده يف طرح ) ٢٢/٧٦(واملعجم الكبري ) ٣/٤٩٠(املسند ) ٣(
  ) .١٣٧٦ح١/٢٩٣(وكذا األلباين يف صحيح اجلامع الصغري ) ٢/٧٠(التثريب 

  ١/٢١٩شرح العمدة ) ٤(
كتاب الطهارة باب السواك،والبخاري تعليقاً )  مع النووي٣/١٤٣(مسلم ) ٥(

= 
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١٣٧ في الــطــهـــارة: الباب األول

ولو كان : قال اإلمام الشافعي  . ))عند كل صالة((مسلم 
  . )١(واجباً ألمرهم به، شق أومل يشق

    
  . أنه واجب: القول اآلخر

  . )٤(،والصحيح عند الشافعية)٣(،واملالكية)٢(نابلةوهو املذهب عند احل
  :أدلَّة هذا القول 

 e أنَّ الرسول (( :)٥(حديث عبد اهللا بن حنظلة بن أيب عامر -١
أُمر بالوضوء لكل صالة طاهراً أو غري طاهر، فلما شق عليه 

                                  
=  

  .كتاب الصوم باب سواك الرطب واليابس للصائم)  مع الفتح٤/١٨٧(
  )  مع األم٨/٩٤(خمتصر املزين ) ١(
 ،١/٢٢٨التوضيح ،١/٩٩،املبدع ١/١٦٥رح الزركشي،ش١/٢١٨شرح العمدة) ٢(

   .١/٣٨شرح املنتهى
الشرح الكبري وحاشية  ،٣٩٤-٣/٣٩٣التاج واإلكليل ومواهب اجلليل) ٣(

  ٢/٢١١الدسوقي
،مرشد ٢/٦٠٠،املواهب اللدنية ٢/٢٢٩،اخلصائص الكربى٥/٣٤٦روضة الطالبني ) ٤(

  ٧٩املختار ص 
ر األنصاري،ولد يف السنة الرابعة من عبداهللا بن حنظلة بن أيب عام: هو) ٥(

اهلجرة،ووالده حنظلة هو املعروف بغسيل املالئكة،وهو ممن روى احلديث عن 
انظر ترمجته . (هـ٦٣،قتل يوم احلرة وكان أمري األنصار يومئذ سنة rرسول اهللا 

  ) ٥٩-٤/٥٨اإلصابة يف متييز الصحابة: يف
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١٣٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١( أخرجه أبو داود))ذلك أُِمر بالسواك لكل صالة 
 ثالثة هن ((:  قالe عنها أنَّ النيب حديث عائشة رضى اهللا -٢

 أخرجه ))الوتر والسواك وقيام الليل : علي فرائض ولكم سنة 
: وقال البيهقي يف إسناده . البيهقي والطرباين يف األوسط 

  .   )٢(موسى بن عبد الرمحن هذا ضعيف ومل يثبت يف هذا إسناد

 سنة؛ ألنَّ eيف حق النيب الذي يظهر يل رجحانه أنَّ السواك : الترجيح
  . مشارك ألمته يف األحكامeاألصل عدم اخلصوصية، وأنَّ النيب 

   وأما حديث عبداهللا بن حنظلة رضي اهللا عنهما فقد يفسره حديث 
  .، واهللا تعاىل أعلمtواثلة  

  
  
  . حكم غسل الكفني للقائم من نوم اللَّيل:  املسألة الثَّانية ]١٨[

                                 
وحسنه األلباين يف .  باب السواك كتاب الطهارة) ٤٨ ح١/٤١(سنن أيب داود ) ١(

  ) ٣٨ح١/١٢(صحيح سنن أيب داود 
وقال اهليثمي يف جممع ) ٣٢٦٦ح ٣/٣١٥(والطرباين يف األوسط ،)٧/٣٩(البيهقي ) ٢(

رواه الطرباين يف األوسط وفيه موسى بن عبد الرمحن الصنعاين ) : ٨/٢٦٤(الزوائد 
  . وهو كذاب 
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١٣٩ في الــطــهـــارة: الباب األول

  .)١(أنه واجب: رمحه اهللا تعاىلاختار ابن حامد 
،ومن مفردات )٣(، هي املذهب عند احلنابلة)٢(وهو رواية عن اإلمام أمحد

  . )٤(املذهب احلنبلي
  : دليل هذا القول 

 إذا استيقظ أحدكم من ((: قالr أنَّ رسول اهللا tحديث أيب هريرة 
ي أين نومه فليغسل يده قبل أنَّ يدخلها يف وضوئه فإنَّ أحدكم ال يدر

  .)٥( متفق عليه))باتت يده
  .)٦(أنَّ األمر يقتضي الوجوب: وجه الداللة 

بأنَّ آخر احلديث يقتضي : وأجيب عن وجه االستدالل من احلديث
 )) فإنَّ أحدكم ال يدري أين باتت يده ((: استحباب الغسل؛ للتعليل بقوله

وهم  بتeيعين يف مكان طاهر من بدنه أو جنس، فقد علَّل الرسول 
النجاسة، وذلك يقتضي الندبية ال الوجوب، استصحاباً لألصل وهو 

                                 
   .١/١٣٠اإلنصاف) ١(
  ) ١/٦٩الروايتني والوجهني: انظر.(حنبل: نقلها عنه) ٢(
   .١/١٣٠،اإلنصاف ١/١٤٠،املغين١/٦٩الروايتني و الوجهني) ٣(
  .٦٧،الفتح الرباين ص١/٣١٧،املنح الشافيات١/١٣٠اإلنصاف ) ٤(
  ) ٥٣(سبق خترجيه ص) ٥(
   .١/١٧٤،شرح العمدة١/١٤٠املغين ) ٦(
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١٤٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(الطَّهارة
بأنَّ احلكمة اليت شرع من أجلها الغسل غري واضحة، وإنما : ونوقش

  .)٢(يغلب عليها التعبدية
  

  .أنه مستحب: القول اآلخر
  .)٦(،والشافعية)٥(،واملالكية)٤(،ومذهب احلنفية)٣(وهو رواية عن اإلمام أمحد

  :أدلَّة هذا القول 
 يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإذَا قُمتم ِإلَى الصالِة (قول اهللا تعاىل -١

 كُموهج٧( اآلية)فَاغِْسلُوا و(.  
أنَّ القائم من النوم داخل يف عموم اآلية، وقد أمره :  وجه الداللة   

 يف أوله، واألمر بالشيء اهللا تعاىل بالوضوء من غري غسل الكفني

                                 
  ١/١٦٨،حاشية الروض املربع ٣/١٨عمدة القاري ) ١(
  ١/١٦تيسري العالم) ٢(
   .١/١٣٠،اإلنصاف ١/١٤٠،املغين ١/٦٩الروايتني  و الوجهني ) ١(
   .١/٨،االختيار ١٩– ١/١٨فتح القدير ) ٤(
   .١/٢٤٢،مواهب اجلليل ١/٤٨املنتقى ) ٥(
   .١/٥٧،مغين احملتاج ١/٣٩٤فتح العزيز مع اموع ) ٦(
  ) .٦( سورة املائدة آية ) ٧(
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١٤١ في الــطــهـــارة: الباب األول

 .)١(يقتضي حصول اإلجزاء به
أنه قيام من نوم فلم يوجب غسل اليدين منفرداً، كنوم  -٢

  .)٢(النهار
بأنه ال جمال للقياس يف هذه املسألة؛ ألنَّ الغالب أنَّ احلكمة : وأجيب عنه

  .)٣(من الغسل تعبدية
ن للقائم من نوم الليل الذي يظهر يل رجحانه أنَّ غسل اليدي : الترجيح

واجب قبل أنْ يدخلهما يف اإلناء؛ لظاهر احلديث، خصوصاً وأنَّ العلة 
  .)٤(تعبدية يف هذا األمر فيما يظهر

وأما االستدالل بعموم اآلية فيجاب عنه بأنَّ احلديث خاص، واخلاص 
  . مقدم على العام، واهللا تعاىل أعلم

  
  
  .ماء جديد لألذنني حكم أخذ :  املسألة الثَّالثة]١٩[

أنه يؤخذ لألذنني ماء جديد فيمسحان :  اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

                                 
  .١/١٤٠املغين ) ١(
   .٦٩/ ١الروايتني و الوجهني ) ٢(
  ١/١٦تيسري العالم) ٣(
  ١/١٦تيسري العالم) ٤(
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١٤٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(به بعد أنْ ميسحا مباء الرأس
  

  .)٣()٢(القاضي عبد الوهاب قاضي حران: واختاره من علماء احلنابلة أيضاً
   :دليل هذا القول

ه الواردة يف اجلمع بني األحاديث الدالة على االستحباب وعلى عدم
  ).٤(األقوال اآلتية
  .)٥( أنه أخذ ماًء جديداً ألذنيهeبأنه مل يثبت عن النيب : وأجيب عنه

  
  :األقوال األخرى

                                 
   .١٣٦– ١/١٣٥،اإلنصاف ١/١٩١شرح العمدة ) ١(
هو عبدالوهاب بن أمحد بن عبدالوهاب بن جلَبة احلراين،أبو : القاضي عبدالوهاب) ٢(

سم الفتح قاضي حران،تفقه على القاضي أيب يعلى وصحب الشريف أبا القا
خمتصر ارد ورؤوس املسائل،قتل على يد صاحب حران : الزيدي،ومن مصنفاته

طبقات : انظر ترمجته يف.(هـ٤٧٦مسلم بن قريش الرافضي سنة 
  ) ٤١٨-٢/٤١٦،املنهج األمحد ٢/٢٤٥احلنابلة

 ،)١٢( القاعدة رقم ١٦،قواعد ابن رجب ص ١/١٩١شرح العمدة) ٣(
  ١/١٣٥اإلنصاف

  .١٦ قواعد ابن رجب ص) ٤(
   .١/١٨٧زاد  املعاد ) ٥(
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١٤٣ في الــطــهـــارة: الباب األول

  :للعلماء يف املسألة ثالثة أقوال
  .  ما تقدم من اختيار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل ومن وافقه:أحدها

  .لـهما أنه يستحب أخذ ماء جديد  : والقول الثَّاين
  .)٢(،ومذهب املالكية)١(وهو رواية عن اإلمام أمحد، واملذهب عند احلنابلة

   :أدلَّة هذا القول
 يتوضأ e أنه رأى رسول اهللا (()٣(tحديث عبد اهللا بن زيد  -١

 أخرجه ))فأخذ ألذنيه ماًء خالف الذي أخذ لرأسه 
  .)٤(البيهقي

                                 
   .١/١٣٥،اإلنصاف ١/١١٠،املبدع ١/١٥٠املغين ) ١(
   .١/٩٨،الشرح الكبري ٣٠،القوانني الفقهية ص ٢٣،الكايف ص ١/١٦املدونة ) ٢(
عبداهللا بن زيد بن عاصم بن كعب األنصاري من بين النجار،شهد أحداً وما : هو) ٣(

ل مسيلمة الكذاب مع وحشي بن حرب بعدها واختلف يف شهوده بدراً،وهو قات
t وهو ممن روى احلديث عن رسول اهللا،r قتل يوم احلرة باملدينة،
-١/٢٦٧ذيب األمساء واللغات:انظر ترمجته يف.(سنة٧٠هـ،وله من العمر٦٣سنة
  ) ٧٣-٤/٧٢،اإلصابة يف متييز الصحابة ٢٦٨

ح وممن حكم عليه واحلديث شاذ فال يص. هذا إسناد صحيح:وقال) ١/٦٥(البيهقي ) ٤(
وكأن احلافظ مييل إليه يف ) ٩٩٥ح٢/٤٢٤(بالشذوذ األلباين يف السلسلة  الضعيفة 

ذكر الشيخ نقي الدين :وقد نقل كالم ابن دقيق العيد فقال ) ١/١٠١(التلخيص 
ابن دقيق يف اإلمام أنه رأى يف رواية ابن املقري عن ابن قتيبة عن حرملة ذا 

. هـ.١.ومل يذكر األذنني ) ) ح رأسه مباء غري فضل يديه ومس((اإلسناد ولفظه 
= 
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١٤٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

خذ ألذنيه ماًء  كان يأ)١(ما ورد أنَّ ابن عمر رضي اهللا عنهما -٢
 .)٢(أخرجه مالك يف املوطأ. جديداً 

  .)٣(أنهما كالعضو املنفرد، وإنما مها من الرأس على وجه التبع -٣

  
  .أنه ال يسن أخذ ماء جديد لـهما  : القول الثَّالث

                                  
=  

كتاب الطهارة باب آخر يف صفة ) ٣/١٢٤(وقريباً من هذا اللفظ عند مسلم :قلت 
 غريه – راوي حديث أخذ املاء لألذنني –وقد خالف اهليثم بن خارجة . الوضوء 

) ١/٤١٤اموع ( وأما تصحيح النووي . من الثقات الذين رووا أنه أخذه لرأسه 
فلعله من حيث اإلسناد كما فعل البيهقي فصحح اإلسناد و ال تعارض بني القولني 

  .و اهللا أعلم . فقد يصح اإلسناد و لكن يكون املنت شاذاً 
هو عبداهللا بن عمر بن اخلطاب القرشي العدوي،أسلم مع أبيه قبل بلوغه سنة ثالث ) ١(

 ما شهد من الغزوات اخلندق،كان شديد من البعثة،وهاجر وعمره عشر سنني،وأول
 بل إنه يعد من r،وكان من املكثرين من الرواية عن النيب rاإلتباع آلثار النيب 

،وهو أحد العبادلة األربعة،وأحد فقهاء tحيث الكثرة بعد أيب هريرة 
-١/٢٧٨ذيب األمساء واللغات: انظر ترمجته يف.(هـ٧٣الصحابة،تويف مبكة سنة

  ) ١٠٩-٤/١٠٧بة يف متييز الصحابة،اإلصا٢٨١
كتاب الطهارة باب ما جاء يف املسح بالرأس واألذنني )  مع املنتقى١/٧٤( املوطأ ) ٢(

  ) . ١/١٨٧(وصحح ذلك عن ابن عمر رضي اهللا عنهما ابن القيم يف الزاد .
   .١/٦٦الكايف ) ٣(
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١٤٥ في الــطــهـــارة: الباب األول

  .)٢(،ومذهب احلنفية)١(وهو رواية عن اإلمام أمحد
   :أدلَّة هذا القول

 ــياس رضــــبـن عـــث ابـــديــح -١
 فذكر احلديث – يتوضأ e أنه رأى الرسول (( )٣(اهللا عنهما

 ))ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة :  قال –كله ثالثاً  ثالثاً 
  .)٤(أخرجه أبو داود

 األذنان من ((:  قالe أنَّ الرسول )٥(tحديث أيب أمامة  -٢

                                 
  ١/١٣٥،اإلنصاف١/١٧٥،شرح الزركشي١/٧٣الروايتني و الوجهني ) ١(
   .٨/ ١،االختيار ١/٦٤،املبسوط ١٨ خمتصر الطحاوي ص )٢(
،حرب rعبداهللا بن عباس بن عبداملطلب بن هاشم القرشي،ابن عم رسول اهللا : هو) ٣(

األمة وترمجان القرآن،ولد قبل اهلجرة بثالث سنني،وهو من املكثرين من الرواية عن 
ن هـ، وله م٦٨،ومن فقهاء الصحابة،تويف بالطائف سنة rالرسول 

،اإلصابة يف ٢٧٦-١/٢٧٤ذيب األمساء واللغات:انظر ترمجته يف.(سنة٧١العمر
  )  ٩٤-٤/٩٠متييز الصحابة 

   .eكتاب الطهارة باب صفة وضوء النيب ) ١٣٣ ح ١/٩٢(أبو داود ) ٤(
أسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد األنصاري اخلزرجي النجاري،أسلم قدمياً : هو) ٥(

قيباً على قبيلته،وقيل إنه أول من قدم باإلسالم املدينة،مات وشهد العقبتني وكان ن
 يبين rيف املدينة قبل بدر فقيل يف الشهر التاسع من اهلجرة وقيل والنيب 

 وأول من دفن يف البقيع من rاملسجد،وقيل إنه أول ميت صلى عليه النيب 
  ) ٣٣-١/٣٢اإلصابة يف متييز الصحابة: انظر ترمجته يف.(األنصار
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١٤٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١( أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة))الرأس 
أنَّ املراد يف احلديث إما أنَّ يكون بيان احلقيقة وهو : اللةالد   وجه

مشاهد ال حيتاج فيه إىل بيان، أو يكون املراد أنهما ممسوحان 
كالرأس، وهذا بعيد، فاتفاق العضوين يف الفرض ال يوجب إضافة 
أحدمها إىل اآلخر، فعرفنا أنَّ املراد أنهما ممسوحان باملاء الذي مسح 

 .)٢(به الرأس
 فإذا مسح برأسه خرجت (( وفيه )٣(حديث عبد اهللا الصناحبي -٣

  .)٤( أخرجه النسائي))اخلطايا من رأسه حىت خترج من أذنيه 
 دليل على )) حىت خترج من أذنيه (( :eأنَّ قول الرسول  : وجه الداللة

                                 
،والترمذي eكتاب الطهارة باب صفة وضوء النيب ) ١٣٤ ح ١/٩٣(أبو داود ) ١(

كتاب الطهارة باب ما جاء أنَّ األذنني من الرأس،وابن ماجه ) ٣٧ ح ١/٥٣(
كتاب الطهارة وسننها باب األذنان من الرأس،وحسن ) ٤٤٤ ح ١/١٥٢(

 واأللباين )١/٥٣(الترمذي احلديث وصححه أمحد شاكر يف حتقيق سنن الترمذي 
  ) .٨٤ ح٠١/١٢٤( يف اإلرواء

   .١/٦٥املبسوط ) ٢(
أبو عبداهللا، وهو عبدالرمحن بن عسيلة، وهو مل يسمع : عبداهللا الصناحبي، وقيل: هو) ٣(

ذيب :انظر.(، وقيل مها رجالن، فهو خمتلف فيه ويف صحبتهeمن النيب 
  ) ١٤٥-٤/١٤٤،اإلصابة يف متييز الصحابة٣٤٥-١٦/٣٤٣الكمال

كتاب الطهارة باب مسح األذنني مع الرأس،وقال الشوكاين يف ) ١/٧٤(النسائي ) ٤(
  .احلديث رجاله رجال الصحيح) :١/١٩٠(نيل األوطار 
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١٤٧ في الــطــهـــارة: الباب األول

  .)١(أنَّ األذنني داخلتان يف مسمى الرأس ومن مجلته
  
  
  

  .ني بغري املاء الذي مسح به الرأسشترط أنْ ميسح األذنأنه ي: القول الرابع
  .)٢(وهو مذهب الشافعية

   : أدلَّة هذا القول
  .حديث عبد اهللا بن زيد املتقدم يف أدلَّة القول الثَّاين  -١
.  مسح رأسه وأمسك مسبحتيه ألذنيهeما رِوي أنَّ النيب  -٢

 . )٣(هو حديث ضعيف أو باطل ال يعرف: قال النووي 
نه عضو يتميز عن الرأس يف االسم واخللقة، فال يتبعه يف أ -٣

  .)٤(الطَّهارة، كسائر األعضاء
الذي يظهر يل رجحانه هو أنه ميسح أذنيه باملاء الذي ميسح به  : الترجيح

  :رأسه وال يستحب أخذ ماء جديد وال يشترط، وذلك ملا يلي 
                                 

   .١/١٩٠نيل األوطار) ١(
،ومسح األذنني ١/٤٢٧،فتح العزيز مع اموع ١/٤١٠،٤١٣املهذب واموع ) ٢(

  . لوجوبهعندهم من سنن الوضوء،فهذا شرط لسنة مسحهما ال
   .١/٤١١اموع ) ٣(
   .١/٤١٠املهذب مع اموع ) ٤(
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١٤٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .قوة ما استدل به أصحاب هذا القول -أ
 يصح حديث يف أخذ ماء جديد، فما مل يثبت فال نتعبد اهللا عز أنه ال-ب

، خاصة وأنَّ eوجل بشيء مل يشرعه يف كتابه وال على لسان رسوله 
  .أمور العبادات توقيفية 

   أما فعل ابن عمر رضي اهللا عنهما فهو فعل صحايب وقد خالفه فعل 
 يف ذلك eول  فال يتبع فيه، فقد يكون مل يسمع من الرسeالرسول 

شيئاً، ورأى أنهما عضوان منفردان فأخذ لـهما ماًء جديداً، واهللا تعاىل 
  . أعلم

  
  
حكم ارتفاع احلدث إذا نوى ما تسن له :  املسألة الرابعة ]٢٠[

  .الطَّهارة 
أنَّ احلدث ال يرتفع إذا نوى ما تسن له : اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

  .)١(الطَّهارة
: اًــضـة أيــلــابـنـاء احلـمــلـن عـاره مـتـواخ

  ، )١(ن عقيلـه ابـحـحـ، وص)٢(رازيـشيـي، والــاضـقـال

                                 
   .١/١٤٥،اإلنصاف ١/١١٨،املبدع ١/١٨٢،شرح الزركشي ١/٨٧التمام ) ١(
عبدالواحد بن حممد بن علي أبو الفرج الشريازي املقدسي،تفقه على القاضي : هو) ٢(

= 
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١٤٩ في الــطــهـــارة: الباب األول

  .)٣(والناظم، )٢(والسامري
،واألصح عند )٥(،ومذهب املالكية)٤(وهو رواية عن اإلمام أمحد

                                  
=  

مان أيب يعلى وصحبه  سنني عدة،ومسع من أيب احلسن السمسار وأيب عث
املبهج واإليضاح والتبصرة يف أصول الدين،تويف سنة : الصابوين،ومن مصنفاته

،املنهج األمحد ١٨١-٢/١٧٩املقصد األرشد:انظر ترمجته يف.(هـ بدمشق٤٨٦
١٢-٣/٧ (  

هـ،أخذ العلم عن ٤٣١علي بن عقيل بن حممد البغدادي،أبو الوفاء،ولد سنة: هو) ١(
لفضل اهلمداين،وأبو حممد التميمي،ومن القاضي أبو يعلى،وأبو ا: مجاعة منهم

ابن ناصر،وعمر املغازيل،وأبو القاسم الناصحي،وله مصنفات كثرية يف : تالمذته
الفنون،والفصول،والواضح يف أصول الفقه،والتذكرة،تويف : أنواع العلوم منها

 ملنهج األمحد ،ا٢٥٠-٢/٢٤٥املقصد األرشد :انظر ترمجته يف( .هـ٥١٣سنة
١٠٠-٣/٧٨ (  

هـ ٥٣٥حممد بن عبداهللا بن احلسني السامري، ويعرف بابن سنينة، ولد سنة : هو) ٢(
بسامرا، مسع من ابن البطي وأيب حكيم النهرواين وعبداللطيف بن أيب سعد، وكتب 

: عنه ابن الساعي املؤرخ، وأجاز للشيخ عبدالرحيم بن الزجاج، ومن مصنفاته
انظر ترمجته .(هـ ببغداد٦١٦ئض، تويف سنة املستوِعب والفروق والبستان يف الفرا

  ) ٤٢٤-٢/٤٢٣،املقصد األرشد١٢٢-٤/١٢١الذيل على طبقات احلنابلة:يف
  ١/١٤٥،اإلنصاف١/١١٨،املبدع١/١٨٢شرح الزركشي) ٣(
،اإلنصاف ١/١١٨،املبدع ١/١٨٢،شرح الزركشي ١/١٥٨،املغين ١/٨٧التمام ) ٤(

١/١٤٥.   
   . ١/٩٤،حاشية الدسوقي ١/٢٣٧،مواهب اجلليل ٢٠الكايف ص ) ٥(
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١٥٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(الشافعية
   :أدلَّة هذا القول

  .)٢(القياس على من نوى التربد -١
لفعل الذي قصد إليه يصح فعله مع بقاء احلدث، فلم أنَّ ا -٢

يتضمن القصد إليه القصد برفع احلدث، كما تضمنه القصد 
  .)٣(إىل ما جتب الطَّهارة له

  
  .أنه يرتفع : القول اآلخر

،وقول عند )٤(وهي املذهب عند احلنابلة وهو رواية عن اإلمام أمحد،
  .)٦(،ووجه عند الشافعية)٥(املالكية

   :لَّة هذا القولأد

                                 
   . ١/٣٢٢،فتح العزيز مع اموع ١/٣٢٤املهذب واموع ) ١(
  .١/١١٨املبدع ) ٢(
   .١/٢٣٧،مواهب اجلليل ١/٣٢٢فتح العزيز مع اموع ) ٣(
،اإلنصاف ١/١١٨،املبدع ١/١٨٢،شرح الزركشي ١/١٥٨،املغين ١/٨٧التمام ) ٤(

١/١٤٥.  
   .١/٢٣٧ ،مواهب اجلليل١/٥٢املنتقى ) ٥(
   .١/٣٢٢،فتح العزيز مع اموع ١/٣٢٤املهذب واموع ) ٦(
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١٥١ في الــطــهـــارة: الباب األول

  .)١(أنه نوى طهارة شرعية فصحت منه -١
أنه توضأ ِلما تشرع له الطَّهارة، فأشبه إذا توضأ للطواف أو  -٢

 .)٢(مس املصحف
أنه قصد أنْ يكون ذلك الفعل على أكمل أحواله، ولن يكون  -٣

 .)٣(كذلك إال إذا ارتفع احلدث
فضيلة احلاصلة أنه نوى شيئاً من ضرورة صحة الطَّهارة وهو ال -٤

ملن فعل ذلك وهو على طهارة فصحت طهارته كما لو نوى 
  .)٤(بـها ما ال يباح إال بـها

الذي يظهر يل رجحانه أنه يرتفع حدثه؛ ألنه إذا نوى ما تسن  : الترجيح
، )٥(له الطَّهارة فمعىن ذلك أنه نوى رفع احلدث ألجل فعل هذا املسنون

  .واهللا تعاىل أعلم
  
  

                                 
  .١/١١٨،املبدع ١/١٥٨املغين ) ١(
  .١/٨٧التمام ) ٢(
   .١/٣٢٢فتح العزيز مع اموع ) ٣(
   .١/١٥٨املغين ) ٤(
   .١/١٦١الشرح املمتع ) ٥(
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١٥٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

ع ــوضـوم )١(صدغــال:سة ـسألة اخلامـ امل]٢١[
  .هل مها من الرأس أو من الوجه؟  )٢(التحذيف

  :  اختلف النقل يف هذه املسألة عن ابن حامد على قولني
أنَّ موضع التحذيف من : اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل:  األول-

  .)٣(الوجه دون الصدغ
 قدامة، وهو ظاهر كالم ابن أيب ابن: واختاره من علماء احلنابلة أيضاً

  .)١)(٤(عمر

                                 
  على هذا املوضع،هو ما بني العني واألذن،والشعر املتديل بضم الصاد،: الصدغ ) ١(

الشعر الذي بعد إنتهاء العذار وهو ما حياذي رأس األذن : واملراد به عند الفقهاء 
  ) .٣/١٥٩،القاموس احمليط ١/١٢٨املغين: انظر( .ويرتل عن رأسها قليالً 

حتذيف الشعر تطريره وتسويته وإذا أخذت من :يف اللغة قال األزهري : التحذيف ) ٢(
الشعر الداخل يف الوجه ما : فقد حذفته،واملراد به عند الفقهاء نواحيه ما تسويه به 

 ،١/١٢٩املغين  ،٤/٤٦٨ذيب اللغة:انظر( .بني إنتهاء العذار والرتعة
  .)١/١٢٤املبدع

   . ١/١٥٤،اإلنصاف ١/١٨٤،الزركشي ١/١٢٤،املبدع ١/١٦٣املغين ) ٣(
هـ، ومسع من ٥٩٧سنة عبدالرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة املقدسي، ولد : هو) ٤(

الصيدالين : أبيه الشيخ أيب عمر ومن عمه املوفق ابن قدامة، وأجاز له مجاعة منهم
وابن اجلوزي، وأخذ األصول عن السيف اآلمدي، وحدث عنه  شيخ اإلسالم بن 
تيمية واملزي واإلمام النووي وزين الدين أمحد بن عبدالدائم، وكتب عنه أبو الفتح 

 .هـ٦٨٢، تويف سنة -الشرح الكبري-شرح املقنع:  مصنفاتهبن احلاجب، ومنا
= 
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١٥٣ في الــطــهـــارة: الباب األول

   :أدلَّة هذا القول
  :أ ـ علَّلوا لكون موضع التحذيف من الوجه بتعليلني 

أنَّ حمله جيب غسله لو مل يكن عليه شعر، فكذلك إنْ كان عليه  -١
  .)٢(شعر
أنه حماذ لبياض الوجه، ولذلك يعتاد األشراف والنساء إزالة الشعر  -٢

  . )٣(عنه
  : مبا يلياستدلوا على أنَّ الصدغ ليس من الوجه _ ب
 رأيت رسول ((:  قالت )٤(حديث الربيع بنت معوِذ رضي اهللا عنها -١

فمسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر : قالت .  يتوضأ rاهللا 

                                  
=  

املنهج  ،٣١٠-٤/٣٠٤الذيل على طبقات احلنابلة :انظر ترمجته يف(
  ) ٣٢٣-٤/٣١٧األمحد

  ١/١٥٥،اإلنصاف١٥٩-١/١٥٨،الشرح الكبري البن أيب عمر١/١٦٣املغين) ١(
  .١/١٨٥،شرح العمدة ١/١٦٣املغين ) ٢(
   .١/٣٣٩فتح العزيز مع اموع) ٣(
 بنت -بضم الراء املشددة وفتح الباء املوحدة وكسر الياء املشددة-الربيع:هي) ٤(

 بن عفراء -بضم امليم وفتح العني املهملة وكسر الواو بعدها ذال مهملة-معوذ
ذيب األمساء :انظر ترمجتها يف(وهي ممن شهد بيعة الرضوان، األنصارية،

  ) ٨٠-٨/٧٩ييز الصحابة،اإلصابة يف مت٣٤٤-٢/٣٤٣واللغات
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١٥٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١ ( أبو داود و الترمذيه أخرج))وصدغيه وأدنيه مرة واحدة 
 مسح الصدغ مع الرأس، ومل ينقل أنه e النيب أنَّ : ووجه الداللة  

  .)٢(غسله مع الوجه
أنه شعر يتصل بشعر الرأس ال خيتص بالكبري، فكان من الرأس،  -٢

  . )٣(كسائر نواحيه
  .)٤(أنهما من الوجه: اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل:  القول الثَّاين -

  .)٦(،والشافعية)٥(وهو وجه عند احلنابلة
   : يل هذا القولدل

أنهما داخالن يف تدوير الوجه، فدخال يف حده، وإنْ كان شعرمها متصالً 
 ملَّا دخلتا يف حد الرأس كانتا منه وإنْ )٧(بشعر الرأس، كما أنَّ النـزعتني
                                 

كتاب الطهارة باب صفة وضوء النيب صلى اهللا ) ١٢٩ ح ١/٩١(سنن أيب داود ) ١(
باب ما جاء أنَّ مسح الرأس مرة ) ٣٤ ح١/٤٩(ن الترمذي نوس عليه وآله وسلم،

  .وقال حديث حسن صحيح
   .١/١٩٢،نيل األوطار ١/١٦٣املغين ) ٢(
   ١/١٦٣املغين) ٣(
   .١/١٥٤اإلنصاف ) ٤(
   .١/١٥٤ اإلنصاف ١/١٨٤،٥،شرح الزركشي ١/١٨٤شرح العمدة ) ٥(
   .١/٥١،مغين احملتاج ٣٣٩ ـ ١/٣٣٨فتح العزيز مع اموع ) ٦(
مها املوضعان اللذان حييطان بالناصية من جانبيها حيسر عنهما الشعر يف : الرتعتان ) ٧(

القاموس  ،٣/١٦٤ذيب األمساء واللغات  ،١/١٢٨املغين : انظر. (بعض الناس
= 
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١٥٥ في الــطــهـــارة: الباب األول

  .)١(خليا من الشعر
  

  . أنـهما من الرأس: القول الثَّالث يف املسألة
واألصح  ،)٣(ةـكيـالـوامل ،)٢(ةـابلـد احلنـب عنـذهـو املـوه

  .)٤(عند الشافعية
   :أدلَّة هذا القول

  .حديث الربيع بنت معوذ املتقدم يف أدلَّة القول األول  -١
  .)٥(أنه شعر متصل بشعر الرأس فكان منه -٢

الذي يظهر يل رجحانه  هو أنَّ الصدغ من الرأس، وموضع  : الترجيح
لة حديث الربيع بنت معوذ على أنَّ التحذيف من الوجه، وذلك لدال

الصدغ من الرأس، وأما موضع التحذيف؛ فألنه داخل يف حد الوجه 

                                  
=  

  ) . ٣/١٢٤احمليط 
   .١/١٨٤شرح العمدة ) ١(
   .١٥٤/ ١اإلنصاف  ،١/١٨٤شرح الزركشي  ،١/١٨٥شرح العمدة ) ٢(
   .١/٨٥الشرح الكبري ،٢٠٥ ـ ١/٢٠٤مواهب اجلليل  ،١/٥١١تنوير املقالة ) ٣(
مغين احملتاج  ،١/١٦٢روضة الطالبني  ،٣٣٩ـ ١/٣٣٨فتح العزيز مع اموع ) ٤(

١/٥١  .  
   .١/٥١،مغين احملتاج ١/١٨٥،شرح العمدة ١/١٦٣املغين ) ٥(
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١٥٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .واهللا تعاىل أعلم ،)١(فكان منه
  
  
حكم غسل اليد الزائدة أو األصبع النابتة يف :  املسألة السادسة ]٢٢[

  . غري حمل الفرض إذا متيزت
  .)٢(أنه ال جيب غسلها:  تعاىلاختار ابن حامد رمحه اهللا
  .)٤(،ووجه عند الشافعية)٣(وهو املذهب عند احلنابلة

   :أدلَّة هذا القول
أنها ليست على حمل الفرض فتجعل تبعاً، وال هي أصلية حىت  -١

  .)٥(تكون مقصودة باخلطاب يف اآلية
أنها يف غري حمل الفرض، فأشبهت شعر الرأس إذا نزل عن  -٢

  .)٦(الوجه

                                 
جمموع فتاوى شيخ اإلسالم :انظر. (وهو اختيار شيخ اإلسالم يف التحذيف) ١(

٢١/٤٠٨ (  
   .١/١٥٧،اإلنصاف ١/١٨٩،شرح الزركشي ١/١٧٣،املغين ١/١٥٢املستوعب ) ٢(
  ١/٥٣ح املنتهى،شر١/٢٣٦،التوضيح١/١٥٧،اإلنصاف١/١٢٥،املبدع١/١٧٣املغين)٣(
   .١/٣٨٨،اموع ١/٣٥٢فتح العزيز مع اموع ) ٤(
   .١/٣٨٨،اموع ١/٣٥٢فتح العزيز مع اموع ) ٥(
   .١/١٧٣املغين ) ٦(
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١٥٧ في الــطــهـــارة: الباب األول

  
  :قوال األخرىاأل

  :للعلماء يف املسألة ثالثة أقوال
  .  ما تقدم من اختيار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل ومن وافقه:أحدها

  .جيب غسل ما حاذى حمل الفرض  : والقول الثَّاين
  .)٣(،والشافعية)٢(،ومذهب احلنفية)١(وهو وجه عند احلنابلة

   :أدلَّة هذا القول
  .)٤( فتدخل يف اخلطابأنَّ اسم اليد يطلق عليها -١
   .)٥(أنَّ ذلك القدر حاصل يف حمل الفرض -٢

إذا كان لـها مرفق فتغسل للمرفق، وإنْ مل يكن لـها  : القول الثَّالث
  .مرفق فال جيب غسلها

  .)٦(وهو قول املالكية
   :دليل هذا القول

                                 
   .١/١٥٧،اإلنصاف ١/١٨٩،شرح الزركشي ١/١٧٣،املغين ١/١٥٢املستوعب ) ١(
   .١/١٠٢،الدر املختار ١/٩٣البناية ) ٢(
   .١/٣٨٨،اموع ١/٣٥١وع فتح العزيز مع ام) ٣(
    .١/٣٥١فتح العزيز مع اموع ) ٤(
    .١/٣٥١فتح العزيز مع اموع ) ٥(
   .١/٨٧،الشرح الكبري ١/١٩٤مواهب اجلليل ) ٦(
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١٥٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

ال أنها إذا كانت مبرفق فإنَّ اخلطاب يتناولـها، وأما إذا مل تكن مبرفق ف
  . )١(تدخل يف اخلطاب

الذي يظهر يل رجحانه أنه ال جيب غسلها؛ ألنها زائدة وغري : الترجيح
  .أصليه، فال تدخل يف اخلطاب، واهللا تعاىل أعلم 

  
  
  .غسل الرأس بدل مسحه هل جيزئ ؟:  املسألة السابعة ]٢٣[

  .)٢(أنه جيزئ إنْ أمر يده: اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)٣(وهو املذهب عند احلنابلة

   :أدلَّة هذا القول
 e حينما توضأ للناس كما رأى رسول )٤(tحديث معاوية  -١

                                 
   .١/١٩٤مواهب اجلليل ) ١(
   .١/١٥٩،اإلنصاف ١٠٣ ـ١/١٠٢التمام ) ٢(
  .١/١٥٩،اإلنصاف ١/١٨٢،املغين١٠٣/ ١التمام ) ٣(
وية بن أيب سفيان صخر بن حرب القرشي األموي،ولد قبل البعثة خبمس هو معا) ٤(

كان أحد كتاب النيب  سنني وقيل سبع وقيل ثالث عشرة سنة،أسلم عام الفتح،
r،  وهو ممن روى احلديث عن رسول اهللاr،   توىل اخلالفة بعد أن سلَّم له

على هـ ٦٠وتويف بدمشق سنة  هـ،٤١احلسن بن علي رضي اهللا عنهما سنة
،اإلصابة ٢/١٠٢ذيب األمساء واللغات:انظر ترمجته يف. (هـ٥٩املشهور وقيل 

= 
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١٥٩ في الــطــهـــارة: الباب األول

يتوضأ، فلما بلغ رأسه غرف غرفة من ماء فتلقاها بشماله حىت 
وضعها على وسط رأسه حىت قطر املاء أو كاد يقطر، مث مسح 

ه أبو  أخرج))من مقدمه إىل مؤخره ومن مؤخره إىل مقدمه 
  .)١(داود

أنَّ املسح هو إمرار اليد على الرأس ببل املاء، وهذا املعىن  -٢
موجود إذا أمر يده يف حال غسل رأسه، فيكون هنا قد أتى 

  .)٢(باملسح املطلوب
  :األقوال األخرى

  :للعلماء يف املسألة ثالثة أقوال
  .  ما تقدم من اختيار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل ومن وافقه:أحدها

  .أنه جيزئ مطلقاً : والقول الثَّاين
واألصح عند  ،)٤(واألشهر عند املالكية ،)٣(وهو وجه عند احلنابلة

                                  
=  

  ) ١١٤-٦/١١٢يف متييز الصحابة
  .eكتاب الطهارة باب صفة وضوء النيب ) ١٢٤ ح ١/٨٩(سنن أيب داود ) ١(

  ) .١١٥ح١/٢٦(وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود 
   .١/١٨٢،املغين ١٠٣/ ١التمام ) ٢(
   .١٨٢/ ١،املغين١/١٥٩،اإلنصاف ١٠٢/ ١تمام ال) ٣(
   .١/٨٩،حاشية الدسوقي ١/٢١١مواهب اجلليل ) ٤(
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١٦٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(الشافعية
   :أدلَّة هذا القول

  .)٢(أنه أتى باملسح وزيادة -١
أنَّ الغسل أبلغ من املسح فينبغي أنْ جيزئه، كما لو أغتسل  -٢

 .)٣(ينوي به الوضوء
ط الغسل عن الرأس ختفيفاً؛ ألنه يكون فيه أنَّ اهللا تعاىل أسق -٣

شعر، ولو كلَّف الناس غسله لكان فيه مشقه، فإذا غسله فقد 
  .)٤(اختار لنفسه ما هو أغلظ فيجزئه

  .ال جيزئ مطلقاً  : القول الثَّالث
  . )٧(،وقول عند املالكية)٦(،والشافعية)٥(وهو وجه عند احلنابلة

   :أدلَّة هذا القول
 أمر باملسح ومسح، فغري e تعاىل أمر باملسح، والنيب أنَّ اهللا -١

                                 
    .١/٥٣،مغين احملتاج ١/٤١٠اموع ) ١(
   .١/٨٩،حاشية الدسوقي ١/٥٣،مغين احملتاج ١٠٢/ ١التمام ) ٢(
   .١/١٨٢املغين ) ٣(
   .١/١٥٠الشرح املمتع ) ٤(
  .١/١٥٩اإلنصاف ،١/١٨٢،املغين ١٠٣/ ١التمام ) ٥(
   . ١/٥٣،مغين احملتاج ١/٤١٠اموع ) ٦(
   .١/٨٩،حاشية الدسوقي ١/٢١١،مواهب اجلليل ١/٥٠٩تنوير املقالة ) ٧(
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١٦١ في الــطــهـــارة: الباب األول

 من عمل عمالً ليس عليه (( :rذلك يدخل حتت قول النيب 
أخرجه  مسلم موصوالً والبخاري تعليقاً من ))أمرنا فهو رد 

فال جيزئ؛ ألنه خالف أمر )١(حديث عائشة رضى اهللا عنها
  .)٢(rاهللا ورسوله

 جيزئ عن النوع اآلخر، كاملسح أنه أحد نوعي الطهارة، فلم -٢
  .)٣(عن الغسل

ال شك أنَّ املسح أوىل وأفضل من الغسل وهو السنة، ولكن  : الترجيح
من حيث اإلجزاء فيظهر يل أنه إذا غسل رأسه وأمر يده عليه أنه جيزئه؛ 

  .ألنه بـهذه الصفة يكون قد أتى باملأمور به وهو املسح، واهللا تعاىل أعلم
  

                                 
كتاب األقضية باب نقض األحكام الباطلة ورد )  مع النووي١٢/١٦(مسلم ) ١(

  . شكتاب البيوع باب بيع الغ)  مع الفتح٤/٤١٦(حمدثات األمور،والبخاري تعليقاً
   .١/١٥١،الشرح املمتع ١/١٨٢املغين ) ٢(
  ١/١٨٢املغين ) ٣(
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  يف املسح على اخلفني: الفصل الرابع
  :وفيه مخس مسائل

هل ميسح على خف لبسه على طهارة مسح فيها على : املسألة األوىل
  . جبرية؟

  .غسل اخلف هل جيزئ؟: املسألة الثَّانية
ري احملنكة إذا كانت ذات حكم املسح على العمامة غ: املسألة الثَّالثة

  .ذؤابة
  حكم املسح على اجلبرية : عةاملسألة الراب

  .حكم املسح على اللصوق: املسألة اخلامسة
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١٦٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

هل ميسح على خـف لبسه على طـهارة مسح : املسألة األوىل ]٢٤[
  .فيها على جبرية؟

  .)١(أنه ال جيوز: اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)٢(وهو وجه عند احلنابلة

   :دليل هذا القول
بأنه لبس على طهارة ممسوح فيها على بدل، فلم : هميكن االستدالل ل

  . )٣(يستبح املسح باللِّبس فيها
بأنَّ املسح على اجلبرية يقوم مقام الغسل من كل وجه، : عنه وجياب

  .)٤(واجلبرية مبنـزلة جلده
  

  .أنه جيوز مسحه: القول اآلخر
  .)٦(،ومذهب احلنفية)٥(وهو املذهب عند احلنابلة

   :قولأدلَّة هذا ال
                                 

   .١/١٧٥،اإلنصاف ١/١٤٠املبدع ) ١(
  ١٦٢-١/١٦١الفروع ) ٢(
   .١/٣٦٥املغين :انظر ) ٣(
   .١/٢٨٢شرح العمدة ) ٤(
  .١/١٧٥،اإلنصاف ١/١٦١،الفروع ١/٢٨٢،شرح العمدة ١/٣٦٥املغين ) ٥(
   .١/١٠،بدائع الصنائع ٢/١٣٥املبسوط ) ٦(
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١٦٥ في الــطــهـــارة: الباب األول

أنَّ املسح على اجلبرية كالغسل ِلما حتتها، فحصل لبس اخلفني  -١
على طهارة كاملة، كما لو أدخلهما مغسولتني حقيقة يف 

١(اخلف(.  
أنَّ الطَّهارة إنْ كانت ناقصة فهو لنقص مل يزل، فلم ميتنع  -٢

  .)٢(جواز املسح،كنقص طهارة املستحاضة قبل زوال عذرها
 يل رجحانه أنه جيوز املسح؛ وذلك لقوة ما استدل الذي يظهر: الترجيح

  .به أصحاب هذا القول، واهللا تعاىل أعلم
  

         
  .غسل اخلف هل جيزئ؟:  املسألة الثَّانية ]٢٥[

  .)٣(أنه جيزئ مع الكراهة : اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)٦(عية،واألصح عند الشاف)٥(،واملالكية)٤(وهو املذهب عند احلنابلة

   :دليل هذا القول

                                 
  ١/٢٨٢،شرح العمدة ١/١٠،بدائع الصنائع ٢/١٣٥املبسوط ) ١(
  .١/٣٦٥املغين ) ٢(
  ١/١٨٥،اإلنصاف ١/٣٧٨املغين) ٣(
   . ١٨٥/ ١،اإلنصاف ١/٤٠٤،شرح الزركشي  ١/٣٧٨املغين ) ٤(
   .١/١٤٤،الشرح الكبري ١/٣٢٢،مواهب اجلليل ١/٢٠٨كفاية الطالب الرباين) ٥(
   . ٥٢٠ /١،اموع ٢/٣٩٣ع فتح العزيز مع امو) ٦(
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١٦٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(أنَّ الغسل أبلغ من املسح، وهو قد أتى باألبلغ فيجزئه
    

  .أنه ال جيزئ : القول اآلخر
  .)٣(،ووجه عند الشافعية)٢(وهو قول القاضي من احلنابلة

   :دليل هذا القول
أنَّ املأمور به هو املسح وهو مل يفعله، وعدل عنه إىل غريه، فلم جيزئه، 

  .)٤(ا لو طرح التراب على وجهه ويديه يف التيممكم
الذي يظهر يل رجحانه أنَّ غسل اخلف ال جيزئ؛ ألنَّ ذلك : الترجيح

من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو ((:  وقد قالeخالف عمل الرسول 
يديه على اخلف . مردود على صاحبه ال يقبل منهأي  )٥())رد ولكن إنْ أمر

؛ ألنه )٦(غسل أو بعده إنْ كانت يده مبلولة فإنَّ ذلك جيزئهيف حال ال
يكون قد أتى باملأمور به وهو املسح، وهذا قياس ما ترجح يف غسل 

  .الرأس ، واهللا تعاىل أعلم

                                 
   .   ١/٤٠٤،شرح الزركشي ١/٣٧٨املغين ) ١(
   .١/١٨٥،اإلنصاف ١/٤٠٤،شرح الزركشي١/٣٧٨املغين) ٢(
   .١/٥٢٠،اموع ٢/٣٩٣فتح العزيز مع اموع ) ٣(
   .١/٤٠٤،شرح الزركشي ١/٣٧٨املغين ) ٤(
  ) .١٠٨(تقدم خترجيه ص ) ٥(
   .٣٧٨/ ١انظر املغين ) ٦(
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١٦٧ في الــطــهـــارة: الباب األول

إذا كانت )١(حكم املسح على العمامة غري احملنكة: املسألة الثَّالثة ]٢٦[
  .)٣)(٢(ذات ذؤابة

  .)٤(أنه ال جيوز:  تعاىلاختار ابن حامد رمحه اهللا
 والوجيز، وصححه يف تصحيح احملرر، )٥(ه صاحبا اإليضاحـوجزم ب
، )٦(ةـه يف إدراك الغايـر، وقدمـو أظهـه: رـي عمـن أبـوقال اب

، )٨(بـذهـوك الـ، ومسب)٧(جـهـا يف املبـر مـو ظاهـوه
                                 

 ،١/٢٦٧شرح العمدة. (هي اليت يدار منها حتت احلنك شئ: حملنكةا) ١(
  ) ١/١٩٤الشرح املمتع ،١/١٤٨املبدع

                .زة مفتوحة هي طرف العمامة املرخيبضم الذال وبعدها مه: الذُؤابة ) ٢(
  ) ١/٢٥الروض املربع  ،١/١٤٩املبدع( 

لعمامة وهو من مفردات احلنابلة هذه املسألة متفرعة عن مسألة جواز املسح على ا) ٣(
  ) ١/١٥٠، املنح الشافيات ١/١٨٥اإلنصاف :انظر(

، اإلنصاف ١/١٦٢، تصحيح الفروع ١٨٦ /٢١جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٤(
، وقد ذكر يف اإلنصاف أنَّ ابن حامد اختار كال القولني ولكن يف تصحيح ١/١٨٦

  .الفروع للمؤلف اقتصر على هذا القول 
  ) ١/١٤اإلنصاف:انظر.(اح أليب الفرج الشريازياإليض) ٥(
 .إدراك الغاية يف اختصار اهلداية لصفي الدين عبداملؤمن بن عبداحلق) ٦(

  ) ١/١٤اإلنصاف:انظر(
  ) ٢/٢٣٧،مفاتيح الفقه احلنبلي١/١٤اإلنصاف:انظر.(املبهج أليب الفرج الشريازي) ٧(
جلوزي،وهو كتاب يف الفروع مسبوك الذهب يف تصحيح املذهب أليب الفرج ابن ا) ٨(

  ) ٢/٢٤٢،مفاتيح الفقه احلنبلي١/١٤اإلنصاف :انظر( .الفقهية
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١٦٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)٣(كةحمن: ؛ فإنهم قالوا)٢(، وجتريد العناية)١(وتذكرة ابن عبدوس
   :أدلَّة هذا القول

 أنَّ الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم أمر بالتلحي ((حديث  -١
  .)٤( أخرجه أبو عبيد))ونـهى عن االقتعاط

أنَّ عدم التلحي منهي عنه، وهي غري حمنكة، فال  :   وجه الداللة
 .  )٥(ميسح عليها؛ ألنها منهي عنها

 االقتعاط كان لئال يتشبه بأهل الكتاب، بأنَّ النهي عن: وأجيب عنه 
وبإرخاء الذؤابة حيصل قطع التشبه بـهم؛ ألنها ليست من 

  .)٦(عمائمهم
                                 

املتأخر : قال يف اإلنصاف.التذكرة البن عبدوس،وقد بناها على الصحيح من الدليل ) ١(
نصر : واملشهور عند احلنابلة بابن عبدوس ثالثة آخرهم وفاة هو. هـ.أ.على ما قيل

ومل أقف على كتاب التذكرة يف ترمجة أي . صاحل احلرايناهللا بن عبدالعزيز بن 
  ) ١/١٦،١٤،اإلنصاف٣/٤٤٧الذيل على طبقات احلنابلة: انظر.(منهم

جتريد العناية يف حترير أحكام النهاية للقاضي عالء الدين بن ) ٢(
  ) ١/١٥اإلنصاف:انظر.(اللحام

  ١/١٦٢فروع،تصحيح ال١/١٢٥،الوجيز١/١٩٩الشرح الكبري البن أيب عمر) ٣(
واالقتعاط هو أنْ يلوث العمامة ) . ٢٨٣ ح ٥٣٧ /٢(غريب احلديث أليب عبيد ) ٤(

  . على رأسه وال جيعلها حتت حنكه
   .١/١٥٠،املبدع٢٧١/ ١،شرح العمدة٣٨١/ ١املغين) ٥(
  ١/٢٧١شرح العمدة) ٦(
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١٦٩ في الــطــهـــارة: الباب األول

  .)١(أنه ال يشق نزعها -٢
  

  .أنه جيوز: القول اآلخر
  .)٢(وهو املذهب عند احلنابلة

   :أدلَّة هذا القول
  .)٣(أنَّ إرخاء الذؤابة من السنة كالتحنيك -١
ه عمائم أهل الذمة، إذ ليس من عادتـهم الذؤابة، أنها ال تشب -٢

والنهي عن االقتعاط كان لئال يتشبه بأهل الذمة، فبإرخاء 
  .)٤(الذؤابة ينتفي التشبه

الذي يظهر رجحانه أنه جيوز املسح على العمامة ذات الذؤابة  : الترجيح
  :وإنْ مل تكن حمنكة؛ وذلك ِلما يلي

  . املسلمنيأنها على صفة عمائم-أ
  .أنَّ اشتراط التحنيك ليس عليه دليل من الكتاب أو السنة-ب
أنَّ املشقة قد حتصل يف نزع العمامة املدارة على الرأس، وإنْ مل تكن -ج

                                 
   .١/١٥٠،املبدع ٢٧١/ ١،شرح العمدة  ٣٨١/ ١املغين  ) ١(
 ،١٨٦ /١إلنصافا ،١٥٠ / ١املبدع  ،٢٧٠/ ١شرح العمدة   ،٣٨١ / ١املغين  ) ٢(

   .١٠زاد املستقنع ص
   .١٤٩ / ١،املبدع ٢٧٠ / ١شرح العمدة ) ٣(
   .١٥٠ / ١،املبدع ٢٧١ / ١،شرح العمدة  ٣٨١ / ١املغين ) ٤(
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١٧٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .، واهللا تعاىل أعلم)١(حمنكة فقد تنفك أكوار العمامة مما يشق على ال بسها
  
  
  .)٣ ()٢(حكم املسح على اجلبرية : املسألة الرابعة ] ٢٧[

  .)٤(أنه جيوز املسح على اجلبرية: اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)٨(والشافعية)٧(واملالكية)٦(واحلنفية)٥(وهو املذهب عند احلنابلة

  :أدلة هذا القول
 انكسرت إحدى ((: حديث علي رضي اهللا عنه قال  -١

فسألت النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم فأمرين أن . )٩(زندي
                                 

   .١٩٥ / ١الشرح املمتع ) ١(
 األربعة، وإنما  مل أقف فيها على خالف بني املذاهب- وغريها قليل-هذه املسألة ) ٢(

  .ذكرا ألنه نص على اختيار ابن حامد فيها
خمتار :انظر. (اجلبرية هي العيدان اليت جترب ا العظام ويقوم اآلن بدهلا اجلبس ) ٣(

   ١/١٩٨، الشرح املمتع٣٩الصحاح ص
   .١٨٩ ، ١٨٧ / ١اإلنصاف ) ٤(
   .١٠نع ص ،زاد املستق٤٦، بلغة الساغب ص٢٢العدة شرح العمدة ص ) ٥(
   .١٣ / ١، بدائع الصنائع ٢٥/ ١، املختار للفتوى ٢١خمتصر الطحاوي ص ) ٦(
   .٤٣، القوانني الفقهية ص ٢٧، الكايف  ص ٢٥ / ١املدونة ) ٧(
   . ٩٤ / ١، مغين احملتاج ٣٢٣ / ٢املهذب مع اموع ) ٨(
: انظر. (هو موصل طرف الذراع يف الكف، ومها زندان الكوع  والكرسوع:الزند ) ٩(

= 
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١٧١ في الــطــهـــارة: الباب األول

  .)١(اخرجه ابن ماجه . ))على اجلبائر أمسح 
أنه قول ابن عمرو رضي اهللا عنهما ومل يعرف له خمالف من  -٢

 .)٣(أن يف نزعه مشقة فجاز املسح عليه كاخلف )٢(الصحابة
  
 
   .)٤(حكم املسح على اللصوق: املسألة اخلامسة ] ٢٨[

اف وز، ويتيمم إنْ خـأنه ال جي : ابن حامد رمحه اهللا تعاىلاختار 

                                  
=  

  ) .٥٧٦ /١، القاموس احمليط ١١٦خمتار الصحاح ص 
كتاب الطهارة وسننها باب املسح على  ) ٦٥٧ ح ٢١٥ / ١( سنن ابن ماجه ) ١(

  وقال احلافظ يف التلخيص . اجلبائر 
يف إسناده  عمرو بن خالد الواسطي وهو كذاب ورواه الدارقطين و  ) : ١٥٥/ ١( 

وضعف احلديث النووي يف . هـ .أ. ى منه البيهقي من طريقني آخرين أوه
رواه ابن ماجه و البيهقي وغريمها و اتفقوا على : وقال  ) ٣٢٤ / ٢( اموع 

  .هـ .أ.ضعفه 
 عمر  ، وقد روى ذلك عن ابن٢٨٥ / ١ شرح العمدة ،٣١٣ / ١املغين ) ٢(

  . ، وصححه)٢٢٨/ ١(البيهقي
   .٣٢٣ / ٢املهذب يف اموع )٣(
 ما يلزق به وهو خاص مبا كان على القروح خبالف اجلبرية فهي هو: اللصوق) ٤(

،حاشية الروض املربع ٤٠٥ / ٣القاموس احمليط :انظر(خاصة مبا كان على الكسور 
٢٢٤ / ١. (  
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١٧٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(نزعها
   : هذا القولدليل

بأنَّ الرخصة وردت يف املسح على اجلبرية، فيقتصر : ميكن االستدالل له
  .على ما وردت فيه الرخصة

  
  .أنه جيوز : القول اآلخر

  .)٥(،والشافعية)٤(،واملالكية)٣(،واحلنفية)٢(وهو املذهب عند احلنابلة
   :أدلَّة هذا القول

إنما " وفيه . قصة صاحب الشجة  يف )٦(tحديث جابر  -١
شك الراوي " يعصب " أو " كان يكفيه أنْ يتيمم و يعصر 

                                 
   .١٨٩ ،١/١٨٧اإلنصاف ) ١(
  .١/١٨٩،اإلنصاف ١/٣٧٤شرح الزركشي ،١/٢٨٨،شرح العمدة ١/٣٥٧املغين ) ٢(
   . ١/٢٧٨،حاشية ابن عابدين١/٢٦الختيار ،ا١/١٣بدائع الصنائع ) ٣(
  ١/١٦٣،حاشية الدسوقي ١/٢٦املدونة ) ٤(
  ٩٥-١/٩٤،مغين احملتاج ٢/٣٣١،اموع ٢/٢٩٨فتح العزيز مع اموع ) ٥(
هو جابر بن عبداهللا بن عمرو بن حرام األنصاري،له وألبيه صحبه،وهو أحد ) ٦(

هد العقبة،روى عنه من التابعني ،وكان مع من شrاملكثرين من الرواية عن النيب 
هـ وقيل ٧٣ابن املسيب وعطاء وجماهد والشعيب وغريهم،تويف باملدينة سنة 

ذيب األمساء  :انظر ترمجته يف( .هـ٧٨هـ وقيل٧٧هـ وقيل٧٤
  ) ٢٢٣-١/٢٢٢اإلصابة يف متييز الصحابة ،١٤٣-١/١٤٢واللغات
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١٧٣ في الــطــهـــارة: الباب األول

" على جرحه خرقه مث ميسح عليها ويغسل سائر جسده "
 .)١(أخرجه أبو داود

أنَّ احلديث نص يف املسح على عصابة اجلرح؛ ألنَّ  :   وجه الداللة
  .)٢(الشجة اسم جلرح الرأس خاصة

 احلاجة تدعو إىل املسح عليه؛ ألنَّ يف نزعه حرجاً وضرراً أنَّ -٢
 .)٣(كاجلبرية

أنه حائل على موضع خياف الضرر بغسله، فأشبه الشد على  -٣
 .)٤(الكسر

  
  

 الذي يظهر يل رجحانه أنه جيوز املسح على اللصوق، قياسـاُ           : الترجيح
الدين اإلسـالمي   على املسح على اجلبرية؛ ألنَّ يف نزعه ضرراً ومشقة، و         

  . مبين على التيسري ورفع احلرج، واهللا تعاىل أعلم

                                 
.  يف اروح يتيمم كتاب الطهارة باب) ٢/٣٣٦ يف ١/٢٣٩(سنن أيب داود ) ١(

نيل االوطار ( وقال الشوكاين) ١/١٥٦(وصححه ابن السكن كما يف التلخيص 
  . وقد تعاضدت طرق حديث جابر فصلح لالحتجاج به) :١/٣٠٢

   .١/٣٧٤،شرح الزركشي ١/٣٥٧املغين ) ٢(
   .١/١٣بدائع الصنائع ) ٣(
   .١/٣٥٧املغين ) ٤(
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١٧٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 
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  يف التَّيمم:  الفصل اخلامس
  :وفيه مثاين مسائل 

  .هل يلزم عادم املاء طلبه من رفيقه : املسألة األوىل 
  .حكم قبول املاء هبة ملن ال جيده : املسألة الثَّانية 
  .التيمم للجرح يف سفر املعصية حكم : املسألة الثَّالثة 
  .إذا نوى التيمم لنافلة فهل يصلي به فريضة : املسألة الرابعة 

إذا نوى استباحة الصالة مطلقاً فهل يصلي الفرض : املسألة اخلامسة 
  والنفل أو النفل دون الفرض 

  .هل تصلى صالة النافلة بتيمم النافلة : املسألة السادسة 
  .حكم التيمم للنجاسة : لة السابعة املسأ

  .حكم التيمم قبل االستنجاء: املسألة الثَّامنة 
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١٧٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  . هل يلزم عادم املاء طلبه من رفيقه :  املسألة األوىل ]٢٩[
  .)١(أنه ال يلزمه: اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

  .)٣(ة،وقول احلسن بن زياد من احلنفي)٢(وهو وجه عند احلنابلة
   : دليل هذا القول

  .)٤(أنَّ يف السؤال ذال وفيه بعض احلرج، وما شرع التيمم إال لدفع احلرج
بأنَّ ماء الطهارة مبذول بني الناس عادة، وليس يف سؤال ما : وأجيب عنه

  .)٥( بعض حوائجه من غريهrحيتاج إليه مذلة، وقد سأل الرسول 
  

  :األقوال األخرى
  :ألة ثالثة أقوالللعلماء يف املس

  .  ما تقدم من اختيار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل ومن وافقه:أحدها
  .أنه يلزمه مطلقاً : والقول الثَّاين
 ،)٦(ةـلابـنـحـال دــنـــب عـذهـمـوهـو ال

                                 
  ١/٢٧٥،اإلنصاف ١/٢١٥املبدع ) ١(
   ١/٢٧٥نصافاإل) ٢(
  ١/١١٥املبسوط ) ٣(
  ١/١١٥املبسوط) ٤(
  ١/١١٥املبسوط) ٥(
،اإلنصاف ١/٢١٥،املبدع ١/٢١٣،الفروع ١/٤٢٦،شرح العمدة ١/٢٠الـهداية ) ٦(

= 
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١٧٩ في الــطــهـــارة: الباب األول

  .)٣(والشافعية ،)٢(ة،واملالكي)١(ةفينواحل
  : دليل هذا القول

م بدل عن املاء، وإنيمما يباح للضرورة، وال يستيقن الضرورة إال أنَّ الت
  .)٤(بعد الطلب، ومن صفة الطلب  أنْ يطلب من رفقته، فيلزمه ذلك

  .)٥(يلزمه إنْ كان يدلُ عليهم : القول الثَّالث
  .)٦(وهو قول عند احلنابلة

   :دليل هذا القول
يثق به بأنه إنْ كان رفيقه ممن ينبسط إليه و: ميكن االستدالل لـهذا القول

 خبالف ذلك فإنه  مذلة يف السؤال، وأما إن كانفهاهنا ال حرج وال
يكون يف السؤال مذلَّة وحرج، وهو مرفوع بتشريع التيمم؛ ألنَّ املسلم 

  . عزيز النفس

                                  
=  

١/٢٧٥  
  ٢٥١-١/٢٥٠،الدر املختار ١/٢٢،املختار مع االختيار ١/١١٥املبسوط ) ١(
  مبا إذا جهل خبلهم وقيدوه  . ١/١٥٣،الشرح الكبري ١/٣٤٥مواهب اجلليل ) ٢(
  ١/٨٨،مغين احملتاج ٢/٢٥١،اموع ٢/١٩٨فتح العزيز مع اموع ) ٣(

  ١/٤٢٦شرح العمدة ) ٤( 
: انظر. (ويدلُ بفالن أي يثق به. أَدلَّ على الرجل إذا انبسط وأوثق مبحبته : يقال ) ٥(

  ) ٣/٥٥٢،القاموس احمليط٨٨خمتار الصحاح ص
  ١/٢٧٥،اإلنصاف ١/٢١٤،الفروع ١/٣١٤املغين ) ٦(
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١٨٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

الذي يظهر يل رجحانه أنه يلزمه طلب املاء من رفيقه؛ وذلك  : الترجيح
رب من يطلب منه املاء وخاصة إذا حتقق ألنَّ طلب املاء واجب، والرفيق أق

وجوده معه، وألنَّ طلب املاء ليس فيه مذلَّة؛ ألنَّ املاء موهوب بني الناس 
  .يف الغالب، وال تعظم فيه املنة، واهللا تعاىل أعلم

  
  
  . حكم قبول املاء هبة ملن ال جيده:  املسألة الثَّانية ]٣٠[

  .)٢( )١( قبوله إال أنْ يكون عزيزاً يلزمه: اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)٣(وهو احتمال عند احلنابلة

  :دليل هذا القول
  .بأنَّ يف ذلك ِمنة ولو قليلة، وهي ختالف مقام الِعزة: ميكن االستدالل له

  
  :األقوال األخرى

  :للعلماء يف املسألة ثالثة أقوال

                                 
خمتار الصحاح : انظر. (املراد بالعزيز هو ضد الذليل وهو القوى الغالب) ١ (

  ) ٢٦٢-١/٢٦١،القاموس احمليط١٨٠ص
   .١/٢٧٠اإلنصاف ) ٢(
    .١/٢٧٠اإلنصاف ) ٣(
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١٨١ في الــطــهـــارة: الباب األول

  . ن وافقه ما تقدم من اختيار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل وم:أحدها
  . يلزمه القبول مطلقاً : والقول الثَّاين

  .)٤(،والشافعية)٣(،واملالكية)٢(،واحلنفية)١(وهو املذهب عند احلنابلة
   :أدلَّة هذا القول

  .)٥(أنه بذلك يكون واجداً للماء، فال يصح منه التيمم -١
  .)٦(أنَّ املساحمة يف املاء غالبة فال تعظم فيه اِملنة -٢
  .ال يلزمه القبول : ول الثَّالثالق

  .)٨(،والشافعية)٧(وهو وجه عند احلنابلة
   :أدلَّة هذا القول

                                 
املبدع  ،١/٢١٣الفروع  ،١/٤٣٢شرح العمدة  ،١/٢٢احملرر  ،١/٣١٧املغين ) ١(

    .١/٢٧٠اإلنصاف  ،١/٢١٢
   .٣٥،اجلوهرة النرية  ص١/٤٩بدائع الصنائع ) ٢(
  .رطوا يف اللزوم عدم حتقق املنة واشت،١/١٥٢الشرح الكبري ،١/٣٤٣اجلليلمواهب ) ٣(
،اية احملتاج ٢/٢٥٣،اموع ٢/٢٣١،فتح العزيز مع اموع ١/٣٦٣الوسيط ) ٤(

١/٢٧٥.    
  .  ١/٤٣٢،شرح العمدة ٢/٢٣١فتح العزيز مع اموع ) ٥(
الشرح ،١/٢٧٥اية احملتاج ، ٢/٢٣١،فتح العزيز مع اموع ١/٣٦٣الوسيط ) ٦(

    .١/١٥٢الكبري 
   .١/٢٧٠اإلنصاف ) ٧(
    .١/٢٧٥،اية احملتاج ٢/٢٥٣،اموع ٢/٢٣٢فتح العزيز مع اموع ) ٨(
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١٨٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  
  .)١(القياس على عدم لزوم قبول الرقبة يف الكفَّارة -١
بأنَّ املاء ال منة يف هبته يف العادة خبالف الكفَّارة، : وأجيب عنه  

 .)٢(وبأنها ليست يف حمل املساحمة غالباً
كسب للطهارة فال يلزمه، كما ال يلزمه اكتساب مثن أنه  -٢

  .)٣(املاء
الذي يظهر يل رجحانه أنه يلزمه قبول املاء هبة ولو كان  : الترجيح

عزيزاً؛ ألنَّ الـهبات من باب التكرمي، وأما املنة يف هبة املاء فيسرية إنْ 
  .وجدت، واهللا تعاىل أعلم

  
  
لتيمم للجرح يف سفر املعصية إذا خاف من حكم ا: املسألة الثَّالثة] ٣١[

  .استعمال املاء التلف
أنه ال جيوز التيمم للجرح يف سفر : اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

                                 
    .٢/٢٥٣اموع ) ١(
    .٢/٢٥٣،اموع ٢/٢٣٢فتح العزيز مع اموع ) ٢(
   .٢/٢٥٣،اموع ٢/٢٣٢ العزيز مع اموع فتح) ٣(
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١٨٣ في الــطــهـــارة: الباب األول

  .)١(املعصية ولو خاف على نفسه التلف بغسل اجلرح
  :دليل هذا القول

أنَّ العاصي ال يستبيح بسفره شيئاً من رخص السفر، وهو قادر على 
  .)٢(التوبة

بأنه على القول بأنْ الرخص ال تستباح بالعصيان، فاملراد : وأجيب عنه
الرخص اليت يظهر أثرها يف السفر دون احلضر، كالقصر، وأما ما يكون 

  .)٣(يف السفر واحلضر كالتيمم ومسح اخلفني فال مينع العصيان منها
  

  .  أنه جيوز له ذلك: القول اآلخر
  . )٦(،والشافعية)٥(،واملالكية أن كثرت جراحه)٤(ذهب عند احلنابلةوهو امل

                                 
  ١/٢٧١اإلنصاف) ١(
  ١٣٨األشباه والنظائر للسيوطي ص) ٢(
  ١/٣٢٦مواهب اجلليل) ٣(
شرح  ،١/٢١٧،٢٠٩الفروع ،١/٣٢٥،٣١١املغين ،١/٢٨٦،٢٧٥املستوعب) ٤(

  ١/٢٧١،٢٦٤اإلنصاف  ،١/٣٥٤،٣٢٦الزركشي
الشرح الكبري  ،٣٦٣-١/٣٦٢،٣٢٦،التاج واإلكليل ومواهب اجلليل٢٨الكايف ص) ٥(

  ١/١٦٤،١٤٨وحاشية الدسوقي 
فتح العزيز مع  ،٣٠٤-٣٠٣،٢٨٨-٢/٢٨٧املهذب واموع) ٦(

  ١/١٠٦،٩٣املنهاج ومغين احملتاج  ،٢/٣٥٢،٣٠٤اموع
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١٨٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  :أدلَّة هذا القول
أنَّ التيمم عزمية، فال جيوز تركه ال يف سفر الطاعة وال يف سفر  -١

  .)١(املعصية
  .)٢(أنَّ التيمم حكم ال خيتص بالسفر، فأبيح يف سفر املعصية -٢

ه جيوز للجريح أنْ يتيمم جلرحه يف الذي يظهر يل رجحانه أن: الترجيح
سفر املعصية إذا خاف على نفسه التلف بغسل اجلرح لعموم قول اهللا 

، وألنَّ التيمم رخصة ال )٣( )  وال تلْقُوا ِبأَيِديكُم ِإلَى التهلُكَِة(تعاىل 
  .ختتص بالسفر دون احلضر، واهللا تعاىل أعلم

  
  
  . ذا نوى التيمم لنافلة فهل يصلِّي به فريضة ؟إ: املسألة الرابعة ] ٣٢[

أنه ال يصلِّي الفرض بتيمم نوى به : اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)٤(النافلة

 ،)١(يةـكـالـوامل ،)٥(ةـلـابـنــد احلـنـب عـذهـو املـوه
                                 

  ١/٣٢٦،شرح الزركشي١/٣١١املغين) ١(
  ١/٣٢٦،مواهب اجلليل١/٣١١املغين) ٢(
  ) ١٩٥(سورة البقرة آية رقم) ٣(
    .١/٢٩٤اإلنصاف ،١/٤٤٦ العمدة شرح) ٤(
،املبدع ١/٤٤٦،شرح العمدة ١/٢٢،احملرر ١/٣٣٠،املغين ١/١٩الـهداية ) ٥(

= 
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١٨٥ في الــطــهـــارة: الباب األول

  .)٢(والشافعية
   :أدلَّة هذا القول

 rل اهللا  مسعت رسو:  قالtحديث عمر بن اخلطاب  -١
 )) إنما األعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ((: يقول

  .)٣(متفق عليه
 .)٤(أنَّ هذا مل ينِو فرضاً، فال يكون له أداؤه : وجه الداللة

 .)٥(أنَّ الفرض أصل، والنفل تابع، فال جيعل املتبوع تابعاً -٢
 وهو النفل، وال أنَّ التيمم مبيح للصالة، فال يبيح إال ما نواه -٣

 .)٦(يلزم من إباحة األدىن إباحة األعلى
أنَّ غري النفل غري منوي ال صرحياً وال بطريق التضمني، والنية  -٤

                                  
=  

١/٢٢٤.    
    .١/٣٤٧مواهب اجلليل ،٣٠الكايف ص) ١(
    .١/٩٨،مغين احملتاج ٢/٢٢٢،اموع ٢/٣٢٤فتح العزيز مع اموع ) ٢(
 كيف كان بدء الوحي إىل كتاب بدء الوحي باب)مع الفتح١ح١/١٥(البخاري) ٣(

 إنما eكتاب اإلمارة باب قوله )مع النووي١٣/٥٣(، ومسلمeرسول اهللا 
  . األعمال بالنية

   .١/٣٣٠املغين ) ٤(
   .١/٩٨،مغين احملتاج ٢/٣٢٤فتح العزيز مع اموع ) ٥(
    .١/٤٤٦شرح العمدة ،٢/٢٢١املهذب مع اموع ) ٦(
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١٨٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(شرط
  .أنه يصلِّي الفرض بتيمم نوى به النافلة : القول اآلخر

  .)٤(،وقول عند الشافعية)٣(،ومذهب احلنفية)٢(وهو رواية عند احلنابلة
   :لَّة هذا القولأد

  .)٥(القياس على الوضوء -١
أنه نوى بطهارته ما يفتقر إىل الطَّهارة، فأشبه ما لو توضأ  -٢

  .)٦(للنافلة
الذي يظهر يل رجحانه هو جواز صالة الفريضة بتيمم نوى به  : الترجيح

، )٨(؛ وذلك ألنَّ التيمم كالطهارة باملاء عند عدمه على الصحيح)٧(النافلة
  . تعاىل أعلم واهللا

  

                                 
     .١/٢٥٢املمتع ) ١(
    .١/٢٩١،اإلنصاف ٢١/٣٧٧ فتاوى شيخ اإلسالم جمموع) ٢(
   .١/٥٣،فتاوى قاضيخان١/١١٧املبسوط ) ٣(
    .١/٩٨،مغين احملتاج ٢/٢٢٢،اموع ٢/٣٢٤فتح العزيز مع اموع ) ٤(
    .١/٩٨مغين احملتاج ) ٥(
  ٢/٣٢٤فتح العزيز مع اموع ) ٦(
   .٢١/٤٣٦جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٧(
   .٢/٥٢،أضواء البيان ٢١/٤٣٧ى شيخ اإلسالم جمموع فتاو) ٨(
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١٨٧ في الــطــهـــارة: الباب األول

إذا نوى استباحة الصالة مطلقاً، فهل يصلي :  املسألة اخلامسة ]٣٣[ 
  . الفرض والنفل؟ أو النفل دون الفرض؟

  .)١(يصلي به الفرض والنفل: اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)٢(شيخ اإلسالم بن تيمية: واختاره من علماء احلنابلة أيضاً

  .)٥(،وقول عند الشافعية)٤(،ومذهب احلنفية)٣(ةوهو قول عند احلنابل
   :أدلَّة هذا القول

 جعل التيمم رخصة ألمته ومل يفصل بني أنَّ rأنَّ الرسول  -١
ينوي بالتيمم فرضاً أو نفالً، كما مل يفصل ذلك يف الوضوء، 
فتجب التسوية بينهما، وتأخري البيان عن وقت احلاجة ال 

  ).٦(جيوز
 .)٧(لتيمم طهارة، فلم يفتقر إىل نية الفرض، كالوضوءأنَّ ا -٢

                                 
   .١/٢٩١،٢٩٤،اإلنصاف ١/٤٤٦شرح العمدة ) ١(
    ٢١/٤٣٦جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٢(
    .١/٢٩١اإلنصاف ،١/٢٢٤،املبدع ١/٢٢٨،الفروع ١/٢٢احملرر ) ٣(
    .١/٥٣،فتاوى قاضيخان١/٥٢بدائع الصنائع ) ٤(
،مغين احملتاج ٢/٣٢٥العزيز مع اموع فتح ،٢٢٢-٢/٢٢١املهذب واموع ) ٥(

١/٩٨.    
   .٢١/٣٦٠جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٦(
    .٢/٢٢١املهذب مع اموع ) ٧(
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١٨٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

أنه نوى استباحة الصالة، والصالة اسم جنس يتناول الفرض  -٣
  .)١(والنفل، فيستبيحهما كما لو عينهما ونوامها

  
  .يصلِّي به النفل دون الفرض : القول اآلخر

  .)٤(،والشافعية)٣(،واملالكية)٢(وهو املذهب عند احلنابلة
   :أدلَّة هذا القول

أنَّ التعيني شرط يف الفرض ومل يوجد، فيباح له التنفل؛ ألنه  -١
  .)٥(أقل ما حيمل عليه اإلطالق

بأنَّ اشتراط التعيني فيه خالف، والصحيح عدمه، :   وأجيب عنه
  .)٦(قياساً على الوضوء، فالبدل يأخذ حكم املبدل منه

                                 
    .١/٩٨،مغين احملتاج ٢/٢٢٢،اموع ٢/٣٢٥فتح العزيز مع اموع ) ١(
 ،١/٢٢٤املبدع ،١/٢٢٨الفروع ،١/٢٢احملرر ،١/٣٣٠املغين ،١/١٩اهلداية)٢(

  .١/٢٩١اإلنصاف
    .١/١٥٤،حاشية الدسوقي ١/٧٣بلغة السالك ) ٣(
،مغين احملتاج ٢/٣٢٥،فتح العزيز مع اموع ٢٢٢-٢/٢٢١املهذب واموع ) ٤(

١/٩٨.    
   .١/١٥٤،حاشية الدسوقي ١/٢٢٤،املبدع ١/٣٥٢املمتع ) ٥(
،اية احملتاج ١/٩٨،مغين احملتاج ٢١/٣٦٠،٤٥٩جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٦(

١/٢٩٨.   
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١٨٩ في الــطــهـــارة: الباب األول

ستباح به الصالة، فال يستباح أنَّ التيمم ال يرفع احلدث، بل ت -٢
به الفرض حىت ينوى، خبالف الوضوء فإنه يرفع احلدث 

 .)١(فاستبيح به الفرض والنفل
بأنَّ هذا حمل خالف، والصحيح أنَّ التيمم رافع : وأجيب عنه   

 .)٢(للحدث ما مل جيد املاء
الً ال القياس على ما إذا أحرم بالصالة ومل يعين، فإنها تنعقد نف -٣

  .)٣(فرضاً
بأنه قياس مع الفارق؛ وذلك ألنَّ الصالة ال ميكن أنَّ : وأجيب عنه   

جيمع فيها بني فرض ونفل بنية واحدة، فحملت نيته على  األقل وهو 
النفل، وأما التيمم فيمكن اجلمع يف نية واحدة بني الفرض والنفل، 

  .)٤(مل الفرض والنفلفحملت الصالة يف نيته على اجلنس فتش
الذي يظهر يل رجحانه  هو أنه إذا نوى استباحة الصالة  : الترجيح

  :، وذلك ِلما يلي )٥(مطلقاً جاز له أنَّ يصلِّي الفرض والنفل
  .قوة ما استدل به أصحاب هذا القول  -أ

                                 
    .١/٤٤٦،شرح العمدة ٢/٢٢١املهذب واموع ) ١(
    .٢/٥٢،أضواء البيان٢١/٤٣٧جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٢(
    .١/٩٨،مغين احملتاج ٢/٣٢٥فتح العزيز مع اموع ) ٣(
    .٢/٢٢٢اموع ) ٤(
    .١/٣٣٨الشرح املمتع ) ٥(
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١٩٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 أنَّ التيمم بدل عن طهارة املاء، فيأخذ أحكامها ما مل يوجد املاء، -ب
  .واهللا تعاىل أعلم

  .هل تصلَّى صالة اجلنازة بتيمم النافلة ؟:  املسألة السادسة ]٣٤[ 
  .)١(أنه جتوز صالة اجلنازة بتيمم النافلة: اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

 ،)٤(ب احلنفيةمذهو ،)٣(ة،واملالكية على أنها سن)٢(د احلنابلةول عنقوهو 
  .)٥(والشافعية

   :أدلَّة هذا القول
أنه بتيممه للنافلة يباح له أداء الصالة، وصالة اجلنازة من  -١

  .)٦(جنس الصالة، فتباح له
أنَّ صالة اجلنازة كالنفل من حيث أنها ال تنحصر وال تتعني  -٢

 .)٧(على الدوام
  

                                 
    .١/٢٩٣اإلنصاف ) ١(
    .١/٢٩٣إلنصاف ،ا١/٢٢٥،املبدع ١/٢٢٧الفروع ) ٢(
    .١/١٥١الشرح الكبري وحاشية الدسوقي ،١/٣٣٨مواهب اجلليل ) ٣(
    .١/٥٢،بدائع الصنائع ١/١١٧املبسوط ) ٤(
    .١/٣٠٠،اية احملتاج ١/٩٩،مغين احملتاج ٢/٢٢٢املهذب مع اموع ) ٥(
    .١/٥٢بدائع الصنائع ) ٦(
    .٢/٣٢٥مع اموع ،فتح العزيز ٣٠٠-٢/٢٢٢،٢٩٩املهذب واموع ) ٧(
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١٩١ في الــطــهـــارة: الباب األول

  :األقوال األخرى
  :للعلماء يف املسألة ثالثة أقوال

  . ابن حامد رمحه اهللا تعاىل ومن وافقه ما تقدم من اختيار :أحدها
  .ال يصلَّى على اجلنازة بتيمم النافلة : والقول الثَّاين

،ووجه عند )٢(،وقول املالكية على أنها فرض)١(وهو املذهب عند احلنابلة
  .)٣(الشافعية

   :دليل هذا القول
تباح األعلى أنَّ صالة اجلنازة أعلى من صالة النافلة فهي واجبة، وال يس

  .)٤(بنية األدىن
أنه إنْ تعينت عليه صالة اجلنازة مل يستبحها بتيمم النافلة  : القول الثَّالث
  . وإال استباحها

  . )٥(وهو وجه عند الشافعية
   :دليل هذا القول

بأنَّ صالة اجلنازة إنْ كانت فرض عني : ميكن االستدالل لـهذا القول
                                 

    .١/٢٩٣،اإلنصاف ١/٢٢٤،املبدع ١/٢٢٧،الفروع ١/٤٤٦شرح العمدة ) ١(
   .١/١٥١،حاشية الدسوقي ١/٣٣٨مواهب اجلليل ) ٢(
    .٢/٢٢٣اموع ) ٣(
    .١/٢٩٢،اإلنصاف ١/٢٢٤،املبدع ١/٢٢٧،الفروع ١/٤٤٦شرح العمدة ) ٤(
    .٣٠٠-٢/٢٩٩،٢٢٢املهذب واموع ) ٥(
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١٩٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

وال يستباح األعلى بنية األدىن، وأما إذا مل تكن فهي أعلى من النافلة، 
  .فرض عني عليه فهي يف حقه نافلة، فتصلَّى النافلة بنية النافلة

الذي يظهر يل رجحانه  هو جواز صالة اجلنازة بتيمم نافلة؛  : الترجيح
، وإذا )١(وذلك ألنَّ التيمم رافع للحدث ما مل جيد املاء على الصحيح

احلدث جاز للمسلم أنْ يصلي ما شاء سواء كان فرضاً أم نفالً كما ارتفع 
  . لو كان متوضئاً، واهللا تعاىل أعلم

  
  
  .حكم التيمم للنجاسة :  املسألة السابعة ]٣٥[

  .)٢(أنَّ التيمم للنجاسة ال يلزم: اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
، وشيخ )٣(ل، وابن أيب موسىابن عقي: واختاره من علماء احلنابلة أيضاً

  .)٤ (اإلسالم بن تيمية، وصاحب الفائق

                                 
    .٢/٥٢أضواء البيان ،٢١/٤٣٧موع فتاوى شيخ اإلسالم جم) ١(
      .١/٢١٧،املبدع ١/٢٢٣الفروع ) ٢(
 هـ،٣٤٥ولد سنة  حممد بن أمحد بن أيب موسى،أبو علي الـهامشي القاضي،: هو) ٣(

كتاب اإلرشاد : من مصنفاته وصحب أبا احلسن التميمي، مسع من حممد بن املظفر،
  .هـ٤٢٨يف سنة تو يف املذهب وشرح اخلرقي،

  ) ٣٤٣-٢/٣٤٢املقصد األرشد ،١٨٦-٢/١٨٢طبقات احلنابلة : انظر ترمجته يف(    
  ١/٢٧٩اإلنصاف ،١/٢١٧املبدع ،٢٨االختيارات الفقهية ص ،١/٢٢٣الفروع) ٤(
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١٩٣ في الــطــهـــارة: الباب األول

  
  .)٤(،والشافعية)٣(،واملالكية)٢(،ومذهب احلنفية)١(وهو رواية عن اإلمام أمحد

   :أدلَّة هذا القول
أنَّ التيمم رخصة، فال جيوز إال فيما ورد الشرع به وهو  -١

  .)٥(احلدث
  .)٦(ة وهو ال حيصل بالتيممأنَّ املراد هو إزالة النجاس -٢

  
  .أنه يلزم إنْ كانت النجاسة على بدنه : القول اآلخر

  .)٨(،ومن مفردات املذهب احلنبلي)٧(وهو املذهب عند احلنابلة
   :أدلَّة هذا القول

 إنَّ الصعيد الطَّيب ((:  قالr أنَّ الرسول tحديث أيب ذر  -١

                                 
    .١/٢٧٩،اإلنصاف ١/٢٢٣الفروع) ١(
    .١/١١١اهلداية  ،١/٥٤،بدائع الصنائع ١/١١١املبسوط ) ٢(
    .١/٦٧الشرح الصغري) ٣(
    .٢/٢٠٧اموع ) ٤(
    .٢/٢٠٩،اموع ١/٣٥٢املغين ) ٥(
    .١/٣١٧،الشرح املمتع ١/٣٥٢املغين ) ٦(
    .١/٢٧٩،اإلنصاف ١/٢٢،احملرر ١/٣٥٢املغين ) ٧(
  ٧٣،الفتح الرباين ص١/١٧٠،املنح الشافيات ١/٢٧٩اإلنصاف ) ٨(
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١٩٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 أخرجه أبو داود ))طهور املسلم وإنْ مل جيد املاء عشر سنني 
  .)١(والترمذي والنسائي

 .)٢(أنَّ التطهري من النجاسة داخل يف عموم النص : وجه الداللة
  .)٣(أنها طهارة يف البدن تراد للصالة أشبهت احلدث -٢

بأنه قياس مع الفارق، فطهارة احلدث عبادة، فإذا تعذر املاء : وأجيب عنه
ري أفضل أعضائه بالتراب، وأما النجاسة فشئ يطلب تعبد هللا عز وجلَّ بتعف

  .)٤(التخلي منه ال إجياده، فمىت خلي من النجاسة ولو بال نية طهر منها
الذي يظهر يل رجحانه  هو أنه ال يشرع التيمم  :    الترجيح

ع ؛ ألنَّ النص ورد يف طهارة احلدث فيقتصر عليها، وخاصة م)٥(للنجاسة
وجود فارق بني طهارة احلدث وإزالة النجاسة كما هو يف مناقشة الدليل 

  .الثَّاين للقائلني باجلواز
بأنه قد ورد يف بعض :    وأما استداللـهم باحلديث فيمكن اجلواب عنه

 فيكون املراد بالطَّهارة )) طهوره (( بدل ))وضوء املسلم((ألفاظ احلديث 
  .عاىل أعلمهي طهارة احلدث، واهللا ت

                                 
  )   ٥١(سبق خترجيه ص) ١(
    .١/٣٥٢املغين ) ٢(
    .١/٢١٧،املبدع ١/٣٥٢غين امل) ٣(
   .١/٣١٧الشرح املمتع ) ٤(
    . ٣٢٧ ،١/٣١٦الشرح املمتع ) ٥(
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١٩٥ في الــطــهـــارة: الباب األول

  
  .حكم التيمم قبل االستنجاء:  املسألة الثَّامنة ]٣٦[

  .)١(أنه يصح: اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)٣(،والشافعية)٢(وهو وجه عند احلنابلة

   : دليل هذا القول
أنَّ التيمم طهارة، فأشبه الوضوء، واملنع من إباحة الصالة ملانع آخر ال 

  .)٤(التيمم، كما لو تيمم وعلى ثوبه جناسةيقدح يف صحة 
بأنه قياس مع الفارق، فنجاسة الفرج سبب وجوب التيمم، : وأجيب عنه

  .)٥(فجاز أنْ يكون بقاؤها مانعاً منه، خبالف سائر النجاسات
  

  .أنه ال يصح  : القول اآلخر
ب ذهـن املـيح مـوالصح ،)٦(ةـابلـد احلنـب عنـذهـو املـوه

                                 
    .١/٩٧،املبدع ١/١٨١شرح الزركشي ) ١(
،شرح ١/١٢٤،الفروع وتصحيح الفروع١/١٠٣،الكايف البن قدامة١/١٥٥املغين  ) ٢(

     .١/١١٥،اإلنصاف ١/٩٧،املبدع ١/١٨١الزركشي 
    .٩٨-٢/٩٧هذب واموع ،امل١/١٧٥احلاوي ) ٣(
    .١/١٥٥املغين ) ٤(
  ١/٩٧،املبدع١/١٥٥املغين) ٥(
،شرح الزركشي ١/١٢٤،الفروع ١/١٠٤،الكايف البن قدامة١/١٥٥املغين ) ٦(

= 
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١٩٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(عند الشافعية
   :أدلَّة هذا القول

 فقد كان يقدم االستجمار على الوضوء، كما rفعل النيب   -١
 أنه خرج r، عن رسول اهللا )٢(tيف حديث املغرية بن شعبة 

حلاجته فاتبعه املغرية بإداوة فيها ماء فصب عليه املاء حني فرغ 
 . )٣( متفق عليه))من حاجته فتوضأ ومسح على اخلفني 

  .أنَّ الفاء تدل على الترتيب  : وجه الداللة  
بأنَّ جمرد الفعل ال يدلُّ على الوجوب على الراجح عند : وأجيب عنه

 .)٤(أهل العلم، بل يدلُّ على االستحباب

                                  
=  

  ١/٢٢٨،التوضيح١/١١٥،اإلنصاف ١/٩٧،املبدع ١/١٨١
    .٩٨-٢/٩٧،املهذب واموع ١/١٧٥احلاوي ) ١(
عامر الثقفي الكويف،أسلم قبل عمرة احلديبية وشهدها املغرية بن شعبة بن أيب : هو) ٢(

،أول من وضع ديوان rوبيعة الرضوان،وهو ممن روى احلديث عن رسول اهللا 
ذيب األمساء :انظر ترمجته يف. (هـ٥١هـ وقيل٥٠البصرة،تويف بالكوفة سنة

  ) ١٣٢-٦/١٣١،اإلصابة يف متييز الصحابة١١٠-٢/١٠٩واللغات 
كتاب الوضوء باب املسح على )  مع الفتح٢٠٣ح١/٣٦٧(البخاري ) ٣(

  . كتاب الطهارة باب املسح على اخلفني)  مع النووي٣/١٦٨( اخلفني،ومسلم 
   .١١٥-١/١١٤الشرح املمتع ) ٤(
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١٩٧ في الــطــهـــارة: الباب األول

، )١(كنت رجالً مذَّاًء:  قال tحديث علي بن أيب طالب  -٢
قداد  ملكانة ابنته فأمرت املrوكنت أستحيي أنْ أسأل النيب 

         )) يغسل ذكره ويتوضأ((:  فسأله، فقال )٢(tبن األسود 
 .)٣(أخرجه مسلم

أنه قدم ذكر غسل الذكر، واألصل أنَّ ما قدم فهو  : وجه الداللة   
 . )٤(أسبق

 توضأ (( بلفظ )٥(بأنه معارض مبا ورد يف الصحيحني: وأجيب عنه   

                                 
بفتح امليم وتشديد الذال وباملد وهو كثري املذي،واملذي هو ماء أبيض رقيق : مذَّاء ) ١(

تذكر اجلماع بشهوة وبال دفق وال لزج خيرج عند شهوة كمالعبة الزوجة أو 
  . ) ١/٤٥١،فتح الباري ٣/٢١٣ح مسلم شر. ( يعقبه فتور ورمبا ال حيس خبروجه 

املقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك البهراين الكندي،اشتهر باملقداد بن األسود : هو) ٢(
ألنه كان يف حجر األسود بن عبد يغوث فتبناه فنسب إليه،وهو من أول من 

لم،وهاجر إىل احلبشة مث املدينة،شهد بدراً وسائر املشاهد،وهو ممن روى احلديث أس
هـ،وله من ٣٣،تويف باجلرف ومحل إىل املدينة وقيل تويف باملدينة سنةrعن النيب 

،اإلصابة يف ١١٢-٢/١١ذيب األمساء واللغات:انظر ترمجته يف.( سنة٧٠العمر
  ) ١٣٤-٦/١٣٣متييز الصحابة

  .كتاب احليض باب املذي )  مع النووي٣/٢١٢( مسلم ) ٣(
    .١/١١٥الشرح املمتع ) ٤(
كتاب الغسل باب غسل املذي والوضوء )  مع الفتح٢٦٦ ح ١/٤٥١( البخاري ) ٥(

  .كتاب احليض باب املذي )  مع النووي٣/٢١٣( منه،مسلم 
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١٩٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 توضأ وأنضح ((لفظ مسلم   هذا لفظ البخاري و))واغسل ذكرك 
 فهما متعارضان، وجيمع بينهما بأنَّ الواو ال تقتضي ))فرجك 
 .)١(الترتيب
أنَّ التيمم ال يرفع احلدث وإنما تستباح به الصالة، فال تستباح  -٣

  .)٢(مع بقاء املانع وهو النجاسة
د املاء أو بأنَّ الصحيح أنَّ التيمم رافع للحدث ما مل جي: وأجيب عنه   

  .)٣(يقدر على استعماله
الذي يظهر يل رجحانه  هو ما قاله الشيخ حممد بن صاحل بن  : الترجيح
إذا كان اإلنسان يف حال السعة فإننا نأمره : - حفظه اهللا تعاىل-عثيمني 

، وأما إذا نسي أو كان rأوالً باالستنجاء مث الوضوء، وذلك لفعل النيب 
 اإلنسان على إبطال صالته أو أمره بإعادة الوضوء )٤(جيسرجاهالً فأنه ال 

  .واهللا تعاىل أعلم .   )٥(هـ.أ. والصالة 

                                 
   .١/١١٥الشرح املمتع ) ١(
   .١/١٨١ي ،شرح الزركش١/١٥٥،املغين ٢/٩٧املهذب واموع ) ٢(
   .٢/٥٢،أضواء البيان ٢١/٤٣٧جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٣(
  )  .٤٤خمتار الصحاح ص :انظر.  (أي ال يقِْدم ) ٤(
  ١/١١٦الشرح املمتع) ٥(
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  يف احليض: الفصل السادس
  :وفيه ست مسائل 

  . حيضاً ؟دعإذا رأت املبتدأة دماً أمحر فهل ي: املسألة األوىل 
ا ونسيت وقتها إذا علمت املرأة املستحاضة قدر عاد: املسألة الثَّانية 
  .فما احلكم ؟

  .حكم ستر الفرج عند مباشرة احلائض : املسألة الثَّالثة 
  .هل تسقط كفارة وطء احلائض بالعجز عنها ؟: املسألة الرابعة 

  .هل جتب كفارة وطء احلائض على الصيب ؟: املسألة اخلامسة 
ة وطء احلائض على اجلاهل هل جتب كفار: املسألة السادسة 

  .؟ناسيوال
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٢٠٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)٢( حيضاً؟دع دماً أمحر فهل ي)١(إذا رأت املبتدأة:  املسألة األوىل ]٣٧[
 عدأنَّ الدم األمحر الذي تراه املبتدأة ال ي: اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

  .)٣(حيضاً بل هو دم فساد
  . )٤(ابن عقيل: واختاره من علماء احلنابلة أيضاً

  .)٥(وهو وجه عند الشافعية
   :دليل هذا القول

كانت )٦(أنَّ فاطمة بنت أيب حبيش:  حديث عائشة رضى اهللا عنها
 إذا كان دم احليضة فإنه دم أسود (( : rتستحاض، فقال لـها النيب 

                                 
هي اليت رأت دم احليض ومل تكن حاضت من قبل يف زمن ميكن أنْ يكون : املبتدأة) ١(

   )١/٢٧٢،املبدع ٢/٣٩٧اموع :انظر.  ( حيضاً  
بتدأت بدم أسود فهو حيض بال اخلالف فيما إذا ابتدأت املرأة بدٍم أمحر أما إنْ ا) ٢(

 ،٢/٣٩١اموع  ،٤٥القوانني الفقهية ص ،٣/١٥٠املبسوط : انظر(. خالف
  ) ١/٣٥٩اإلنصاف 

    .١/٣٥٩،اإلنصاف  ١/٢٧٢املبدع ) ٣(
   ١/٣٥٩،اإلنصاف١/٢٧٢املبدع) ٤(
   .  ٢/٣٩١،اموع ١/٤٠٦احلاوي ) ٥(
بضم احلاء املهملة وفتح الباء وسكون الياء املثناة من -فاطمة بنت أيب حبيش: هي) ٦(

 واسم أيب حبيش قيس بن املطلب بن أسعد بن عبدالعزى بن -حتت مث شني معجمة
،اإلصابة ٢/٣٥٣ذيب األمساء واللغات: انظر ترمجتها يف.(قصي وهي قرشية أسدية

  ) ٨/١٦١يف متييز الصحابة
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٢٠٣ في الــطــهـــارة: الباب األول

  .)٢( أخرجه أبو داود والنسائي)))١(يعرف
لسواد دلَّ احلديث على أنَّ الدم إذا كان متصفاً بصفة ا : وجه الداللة

  .)٣(فهو حيض، و إال فهو استحاضة
  .  حيضاًدعأنه ي: القول اآلخر

  .)٧(،والشافعية)٦(،واملالكية)٥(،واحلنفية)٤(وهو املذهب عند احلنابلة
   :أدلَّة هذا القول

                                 
وروى . بضم املثناة التحتية وسكون العني املهملة وفتح الراء واملعىن تعرفه النساء ) ١(

  ) .١/٣١٧نيل األوطار :انظر. ( بكسر الراء أي له رائحة تعرفها النساء 
كتاب الطهارة باب من قال إذا أقبلت احليضة ) ٢٨٦ح١/١٩٧(سنن أيب داود ) ٢(

ستحاضة باب الفرق بني  احليض واالكتاب) ١/٨٥(تدع الصالة،وسنن النسائي 
-١/٢٢٣(وقد صحح احلديث األلباين يف اإلرواء . ستحاضة دم احليض واال

وذكر أنَّ احلاكم والذهيب وابن حبان وابن حزم والنووي قد ) ٢٠٤ح٢٢٤
  .صححوا احلديث 

   .١/٣١٧نيل األوطار ) ٣(
    .١/٣٨ع ،الروض املرب١/٣٥٩،اإلنصاف ١/٢٧٢،املبدع ١/٢٦٩الفروع ) ٤(
   .١/١٤٤،اهلداية ١/٣٩،بدائع الصنائع ٢/١٨،٣/١٥٠املبسوط ) ٥(
فاملبتدأة تترك الصالة برؤية ) : ١/١٩٠(وقال يف املعونة   . ١/٩٣عقد اجلواهر ) ٦(

 وحاشية ٣١وانظر الكايف ص. هـ،ومل يفصل يف لون الدم .أ.أول دم تراه 
   .١/١٦٧الدسوقي 

   .١/٣٣١،اية احملتاج ١/١١٣مغين احملتاج ،٢/٣٩١،اموع ١/٤٠٦احلاوي ) ٧(
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٢٠٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١ () ويسأَلُونك عن الْمِحيِض قُلْ هو أَذًى (قوله تعاىل  -١
املراد باألذى هو األذى املرئي من موضع أنَّ  :    وجه الداللة

 .)٢(خمصوص، والكلُّ يف صفة األذى سواء، فال خيتص باألسود
أنَّ دم احليض دم ِجِبلَّة وعادة، ودم االستحاضة يكون لعارض  -٢

 .)٣(من مرض وحنوه، واألصل عدمه
أنَّ اللون األمحر هو اللون األصلي للدم، إالَّ أنه عند غلبة  -٣

رب إىل السواد، وعند غلبة الصفراء يِرق فيضرب السوداء يض
  .)٤(إىل الصفرة

الذي يظهر يل رجحانه  أنَّ املبتدأة مىت رأت الدم فإنها تكون  : الترجيح
حائضاً، وال فرق بني الدم األمحر واألسود، بل األمحر هو اللون األصلي 

فال يعدل عن هذا للدم، واألصل أنَّ كل دم يرخيه الرحم فهو حيض، 
  .األصل إال بيقني أو ما يف حكمه

   وأما استدالل أصحاب القول األول باحلديث فليس يف حمل النـزاع؛ 
فاحلديث يف املرأة املستحاضة املميزة وهي اليت خيتلف لون دمها يف حال 
احليض عنه يف حال االستحاضة، وأما املبتدأة فلم يسبق لـها أّنْ حاضت 

                                 
  ) ٢٢٢(سورة البقرة آية ) ١(
   .١/٣٩،بدائع الصنائع ٢/١٨املبسوط ) ٢(
   .١/٣٨٤،حاشية الروض املربع ١/٢٧٢املبدع ) ٣(
  ١/١٤٤،الكفاية ٣/١٥٠املبسوط ) ٤(
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٢٠٥ في الــطــهـــارة: الباب األول

ز بني دم احليض وغريه، فنبقى على األصل، وهو أنَّ هذا الدم دم حىت متي
  . حيض، واهللا تعاىل أعلم

  
  
 قدر عادا )١(إذا علمت املرأة املستحاضة: املسألة الثَّانية ] ٣٨[

  .)٢(ونسيت وقتها فما احلكم؟
أنها ال جتلس شيئاً، فال تترك الصالة وال : اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

صوم، وتغتسل كلما مضى قدر عادتـها، ومينع وطؤها، وتقضي من ال
  .)٣(الصوم الواجب بقدرها، وتقضي الطواف أيضاً

  .)٤(القاضي: واختاره من علماء احلنابلة أيضاً
   :دليل هذا القول

بأنه من باب االحتياط، فيحتاط للعبادة فال تترك، : ميكن االستدالل له

                                 
حاضة دم املستحاضة هي اليت استمر ا الدم بعد عادا على سبيل الرتف،ودم االست) ١(

  ) .١/٣٦٩حاشية الروض املربع:انظر. (مرض وفساد من عرق يسمى العاذل 
هذه املسألة خاصة مبن تعلم قدر عادتـها ولكن نسيت موضعها من الشهر،كمن ) ٢(

تعلم أنها حتيض مخسة أيام ولكن ال تدري أهي من أول الشهر أم من وسطه أم من 
  ) .١/٢٨١،املبدع ١/٤٠٦املغين:انظر.(آخره

   .١/٣٦٩،اإلنصاف ١/٢٨٢،املبدع ١/٢٧٧الفروع ) ٣(
   .١/٣٦٩،اإلنصاف ١/٢٨٢،املبدع ١/٢٧٧الفروع ) ٤(
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٢٠٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

ض، وحيتاط يف اجلماع فال جتامع، الحتمال ويقضى منها ما تقضيه احلائ
  .أنْ تكون حائضاً يف ذلك الوقت

  
  :األقوال األخرى

  :للعلماء يف املسألة مخسة أقوال
  .  ما تقدم من اختيار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل ومن وافقه:أحدها

  . أنها جتلس قدر عادتـها من أول كل شهر  : والقول الثَّاين
  .)١(نابلة وهو املذهب عند احل

   : أدلَّة هذا القول
 وفيه أنَّ رسول اهللا  )٢(حديث محنة بنت جحش رضى اهللا عنها -١

r  ضي ستة أيام أو سبعة أيام يف علم اهللا، ((:  قال لـهافتحي
مث اغتسلي، حىت إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلِّي 

                                 
،شرح ١/٢٧٦،الفروع ١/٥١٢،شرح العمدة ١/٤٠٦،املغين ١/٣٨٦املستوعب ) ١(

   . ١/٣٦٨،اإلنصاف ١/٢٨١،املبدع ١/٤٢٠الزركشي 
 جحش األسدية أخت أم  بنت-بفتح احلاء واسكان امليم بعدها نون-حمنة: هي) ٢(

املؤمنني زينب رضي اهللا عنها،كانت زوج مصعب بن عمري فلما قتل عنها يوم أحد 
تزوجها طلحة بن عبيداهللا،وكانت قد شهدت أحداً فكانت تسقي العطشى وحتمل 

،اإلصابة ٣٤٠-٢/٣٣٩ذيب األمساء واللغات:انظر ترمجتها يف.(اجلرحى وتداويهم
  ) ٥٤-٨/٥٣يف متييز الصحابة 
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٢٠٧ في الــطــهـــارة: الباب األول

 ذلك ثالثاً وعشرين ليلة أو أربعاً وعشرين ليلة وأيامها، فإنَّ
جيزئك، وكذلك فافعلي يف كلِّ شهر كما حتيض النساء وكما 

  .)١( أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه))يطهرن 
 جعل حيضها من أوله، والصالة يف  rأنَّ الرسول  :    وجه الداللة

 .)٢(بقيته
أنَّ املبتدأة جتلس من أول الشهر مع أنها ال عادة لـها،  -٢

  .)٣(فكذلك الناسية
  .أنها جتلس قدر عادتـها بالتحري : القول الثَّالث

 ،)٤(ةــلــابــنـحـد الــنــه عــو وجــوه

                                 
كتاب الطهارة باب من قال إذا أقبلت احليضة ) ٢٨٧ح١/١٩٩( سنن أيب داود ) ١(

كتاب الطهارة باب ما جاء يف ) ١٢٨ح١/٢٢١(تدع الصالة،وسنن الترمذي 
) ٦٢٧ح١/٢٠٥(املستحاضة أنها جتمع بني الصالتني بغسل واحد،وسنن ابن ماجه 

تدئت مستحاضة أو كان هلا أيام كتاب الطهارة وسننها باب ما جاء يف البكر إذا اب
واحلديث صححه الترمذي يف سننه ونقل تصحيحه عن اإلمام . حيض فنسيتها 

وحسنه البخاري كما نقل ذلك عنه ) ٢٢٦-١/٢٢٥سنن الترمذي ( أمحد 
  ) .١٨٨ح١/٢٠٢(الترمذي واأللباين يف اإلرواء 

   .١/٢٨١،املبدع ١/٢٩٣،املمتع ١/٣٧٤الشرح الكبري البن أيب عمر) ٢(
   .١/٣٧٤الشرح الكبري البن أيب عمر) ٣(
،شرح ١/٢٧٦،الفروع ١/٥١٢،شرح العمدة ١/٤٠٦،املغين ١/٣٨٦املستوعب ) ٤(

   .١/٣٦٩،اإلنصاف ١/٢٨١،املبدع ١/٤٢٠الزركشي 
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٢٠٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(ومذهب احلنفية
   :أدلَّة هذا القول

  .حديث محنة بنت جحش رضي اهللا عنها املتقدم -١
 ردها إىل االجتهاد يف قدر احليض rأنَّ النيب  : وجه الداللة منه   

 .)٢( فكذلك يف الوقت))فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام  ((بقوله 
أنَّ للتحري مدخالً يف احليض؛ ألنَّ املميزة ترجع إىل صفة  -٢

الدم، فكذلك يف زمنه يكون له مدخل، خبالف األهلة فال 
 .)٣(مدخل لـها يف احليض بوجه

ها أنَّ يف األخذ بالتحري إعماالً لغلبة الظَّن، وهي معمول بـ -٣
  .)٤(شرعاً

أنها تأخذ باألحوط يف األحكام، فيجب عليها ما جيب  : القول الرابع
على الطاهر من العبادات، وحكمها يف االستمتاع حكم احلائض، وإنْ 
علمت وقت انقطاع احليض اغتسلت يف ذلك الوقت ومل يلزمها يف ذلك 

 وإنْ مل اليوم غسل غريه، وتصلِّي ما بعده من الصلوات بالوضوء فقط،
تعلم وقت االنقطاع لزمها أنْ تغتسل لكل صالة الحتمال االنقطاع 

                                 
   .١/٢٨٧حاشية ابن عابدين ) ١(
   .١/٢٨٢،املبدع ١/٢٩٤،املمتع ١/٣٧٤الشرح الكبري البن أيب عمر) ٢(
   .١/٢٨٢،املبدع ١/٤٢٠،شرح الزركشي ١/٣٧٤ري البن أيب عمرالشرح الكب) ٣(
    .١/٢٨٧،حاشية ابن عابدين ١/٤٢٠شرح الزركشي ) ٤(
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٢٠٩ في الــطــهـــارة: الباب األول

  .قبلها، وحيسب لـها من شهر رمضان مخسة عشر يوماً 
  .)١(وهو املذهب عند الشافعية

   :دليل هذا القول
 كمرد ه اختلط حيضها بغريه وتعذَّر التمييز بصفة أو عادة أو مردأن

ا طاهراً أبداً وال حائضاً أبداً يف كل شيء، فتعين املبتدأة، وال ميكن جعله
  .)٢(االحتياط

  .أنها تأخذ حكم الطاهرات : القول اخلامس
  .)٤(،ومذهب املالكية)٣(وهو رواية عن اإلمام أمحد

   :دليل هذا القول
أنَّ دم احليض ال يشبه دم االستحاضة يف رحيه ولونه، فما مل تر تغرياً يف 

  .)٥(ة فهو دم استحاضةاللون أو الرائح
الذي يظهر يل رجحانه أنها تتحرى بقدر عادتـها، فما غلب  : الترجيح

على ظنها أنه حيض جلسته، وما غلب على ظنها أنه طهر فتأخذ فيه 
  .حكم الطاهرات، فغلبة الظَّن معمول بـها شرعاً

                                 
  ١/١١٨،مغين احملتاج٢٤٨،األشباه والنظائر للسيوطي ص ٢/٤٨٢،٤٣٦اموع ) ١(
   .٢/٤٣٦اموع ) ٢(
   .١/٣٦٩،اإلنصاف ١/٢٨٢،املبدع ١/٢٧٧الفروع ) ٣(
  ١/١٧١،حاشية الدسوقي ٥٦-١/٥٤املدونة ) ٤(
    .١/٥٦املدونة ) ٥(
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٢١٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 يأيت الشرع فهذا فيه حرج ومشقة ال. باألخذ باألحوط:    وأما قولـهم
مبثلها، وفيه أمر بالعبادة مرتني وإنما أمر الشارع بالعبادة مرة واحدة ما مل 

  .يكن هناك شيء يبطلها
   وأما األهلة فال مدخل لـها يف احليض، وليس يف حديث محنة رضي 

  .اهللا عنها ما يدلُّ على حتديد وقت اجللوس
رض للواقع، فنحن نعلم    وأما جعل حكمها حكم الطاهرات، فهذا معا

  . أنها يف أيام معدودة تكون حائضاً فال تصح منها الصالة وال الصوم
   وكل هذا إذا مل يكن لـها متييز، فإنْ كان لـها متييز فأنها تعتمده، 
فما متيز بأنه دم حيض فإنها حني نزوله تأخذ أحكام احلُيض، وما كان 

قت نزوله حكم الطاهرات، واهللا تعاىل خبالف ذلك فإنها تأخذ يف و
  .أعلم

  
  
  .حكم ستر الفرج عند مباشرة احلائض :  املسألة الثَّالثة ]٣٩[

  .)١(أنه واجب: اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
 ،)١(ةـكيـالـوامل ،)٢(ةـيـفـنـحـب الــذهــو مــوه

                                 
    .١/٣٥١،اإلنصاف ١/٢٦٤املبدع ) ١(
   .١/٢٩٢حاشية ابن عابدين ) ٢(
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٢١١ في الــطــهـــارة: الباب األول

  .)٢(والشافعية
   :أدلَّة هذا القول

 أي رسول اهللا – كان ((:  عنها قالتحديث عائشة رضي اهللا -١
r - زر فيباشرين وأنا حائض٣( متفق عليه)) يأمرين فأت(.  

 r كان رسول اهللا ((: حديث ميمونة رضي اهللا عنها قالت  -٢
 ))ن نسائه أمرها فاتزرت وهي حائضإذا أراد أنَّ يباشر امرأة م

 .)٤(متفق عليه
االتزار، واألمر  أمر بrول أنَّ الرس :    وجه الداللة من احلديثني

 .يقتضي الوجوب
 إنما كان يفعل ذلك من باب ترك eبأنَّ النيب :    وأجيب عنه

 .)٥(بعض املباح تقذراً، كتركه أكل الضب
كان إذا أراد من احلائض (( :rحديث بعض أزواج  النيب  -٣

                                  
=  
   .٤٤،القوانني الفقهية ص٣١الكايف ص ) ١(
    .١/٣٣١اية احملتاج ) ٢(
كتاب احليض باب مباشرة احلائض،ومسلم )  مع الفتح٣٠٠ ح ١/٤٨١( البخاري) ٣(

  .كتاب احليض باب مباشرة احلائض فوق اإلزار ) ويمع النو١/٢٠٣( 
كتاب احليض باب مباشرة احلائض،ومسلم )  مع الفتح٣٠٣ ح ١/٤٨٣( البخاري) ٤(

  . كتاب احليض باب مباشرة احلائض فوق اإلزار ) مع النووي١/٢٠٣( 
  ١/٢٦٥املبدع) ٥(
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٢١٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١( أخرجه أبو داود))شيئاً ألقى على فرجها ثوباً 
  .ه مستحب أن: القول اآلخر

  .)٢(وهو املذهب عند احلنابلة
   : دليل هذا القول

  .)٣(استدلوا بأدلَّة أصحاب القول األول
  .أنَّ األمر حممول على االستحباب  : ووجه الداللة عندهم

الذي يظهر يل رجحانه أن ستر الفرج عند مباشرة احلائض : الترجيح
اشر الرجل زوجته احلائض  مل يأمر أمته بأنَّ ال يبeمستحب، ألن النيب 

اصنعوا كل شيء إال ((: إال وهي ساترة لفرجها، بل قال لـهم
، وأما أمره لزوجاته بالستر فهذا من باب فعل األوىل )٤())النكاح

                                 
ها ما كتاب الطهارة باب يف الرجل يصيب من) ٢٧٢ح١/١٨٦( سنن أيب داود ) ١(

رجال إسناده ) : ١/٣٢٤(وقال عنه الشوكاين يف نيل األوطار . دون اجلماع 
وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود . هـ . أ. ثقات حمتج م يف الصحيح 

  ) .٢٤٢ح١/٥٢(
    .١/٣٨،الروض املربع ١/٣٥١،اإلنصاف ١/٢٦٤،املبدع ١/٢٦٢الفروع ) ٢(
   .١/٣٨٢حاشية الروض املربع ) ٣(
كتاب احليض باب جواز غسل احلائض رأس زوجها ) ٣/٢١١( أخرجه مسلم)٤(

وترجيله وطهارة سؤرها واالتكاء يف حجرها وقراءة القرآن فيه،عن أنس بن مالك 
t.  
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٢١٣ في الــطــهـــارة: الباب األول

 إنما يدلُّ على االستحباب على eواألفضل، وخاصة أنَّ فعل النيب 
  . ، واهللا تعاىل أعلم)١(الصحيح ال على الوجوب

  
  
 هل تسقط كفَّارة وطء احلائض بالعجز:  املسألة الرابعة ]٤٠[

  .)٢(عنها؟
  . )٣(أنها تسقط بالعجز عنها: اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

 )٥(دــجـوامل ،)٤(صـيـخـلـب التــاحـه صـحـحـوص

                                 
  ١١٥-١/١١٤الشرح املمتع: انظر) ١(
اخلالف يف املسألة منحصر بني علماء احلنابلة؛ ألنَّ القول بوجوب الكفَّارة من ) ٢(

،الفتح الرباين ١/١٧٥،املنح الشافيات ١/٣٥٢اإلنصاف : انظر(بهم مفردات مذه
وهناك قول قدمي للشافعي بوجوا لكن مل يعده بعض الشافعية قوالً ومل ) ٧٧ص

  ) . ٢/٣٦٠اموع : انظر. (حيكوه مذهباً 
    .١/٣٥٤،اإلنصاف ١/٤٧٠،شرح العمدة ١/٤١٧املغين ) ٣(
تلخيص املطلب يف (خلضر ابن تيمية،واملسمى بـالتلخيص لفخر الدين حممد بن ا) ٤(

وهو أحد كتب ثالثة ألفها فخر الدين على طريقة البسيط ،)تلخيص املذهب
الذيل على طبقات :انظر.(والوسيط والوجيز للغزايل وهو اكربها

  ) ٢/٢٤٣،مفاتيح الفقه احلنبلي٤/١٥٣احلنابلة
الدين أبو الربكات احلراين،ولد حبران عبد السالم بن عبداهللا بن أيب القاسم،جمد : هو) ٥(

هـ،تفقه على أيب بكر احلالوي،والفخر إمساعيل،وأيب البقاء ٥٩٠سنة 
= 
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٢١٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

، وقدمه ابن )٢(عبدالقوي يف جممع البحرين ، وابن)١(هـرحـيف ش
  .)٤)(٣(متيم

  .)٥( اإلمام أمحدوهو رواية عن
   :  أدلَّة هذا القول

أنها كفَّارة أوجبها الوطء، فلم تثبت يف الذمة مع اإلعسار،  -١

                                  
=  

: العكربي،وأخذ عنه الفقه ولده شهاب الدين عبداحلليم وابن متيم،ومن مصنفاته
األحكام الكربى واحملرر يف الفقه ومنتهى الغاية يف شرح اهلداية،تويف 

،املنهج ٢٥٤-٤/٢٤٩الذيل على طبقات احلنابلة: رمجته يفانظر ت.(هـ٦٥٣سنة
  ) ٢٦٩-٤/٢٦٥األمحد

 ) .منتهى الغاية يف شرح اهلداية(واملسمى بـ شرح اهلداية للمجد ابن تيمية،) ١(
  ) ٢٣٢،٢٢١،املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد ص١/١٥اإلنصاف:انظر(

الذيل :انظر.(ع البن قدامةجممع البحرين البن عبدالقوي،وهو شرح على كتاب املقن) ٢(
  ) ١/١٥، اإلنصاف٤/٣٤٢على طبقات احلنابلة

حممد بن متيم احلراين،أبو عبداهللا،تفقه على جمد الدين ابن تيمية،وأيب الفرج بن : هو) ٣(
املختصر  يف الفقه وصل فيه إىل أثناء الزكاة،تويف قريباً من : أيب الفهم،ومن مصنفاته

،املقصد ٤/٢٩٠الذيل على طبقات احلنابلة:انظر ترمجته يف.(هـ٦٧٥سنة 
  ) ٢/٣٨٦األرشد

  ١/٢٦٤أ،تصحيح الفروع/٣٧خمتصر ابن متيم ل) ٤(
،اإلنصاف ١/٢٦٦،املبدع ١/٢٦٤،الفروع ١/٤٧٠،شرح العمدة ١/١٣٥التمام ) ٥(

١/٣٥٤.    
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٢١٥ في الــطــهـــارة: الباب األول

  .)١(ككفَّارة الوطء يف نـهار رمضان
أنه حق مايل ليس ببدل وال به بدل، فأشبه صدقة الفطر حال  -٢

  .)٢(العجز عنها
  

  :األقوال األخرى
  :للعلماء يف املسألة ثالثة أقوال

  .  ما تقدم من اختيار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل ومن وافقه:أحدها
  .أنها ال تسقط بالعجز عنها : والقول الثَّاين

  .)٣(وهو رواية عن اإلمام أمحد، هي املذهب عند احلنابلة
   :  أدلَّة هذا القول

 يف الذي يأيت rحديث ابن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب  -١
 )) يتصدق بدينار أو نصف دينار((: امرأته وهي حائض ، قال 

  .)٤(أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه

                                 
   .١/٤٧٠،شرح العمدة ١/٤١٧،املغين ١/١٣٥التمام ) ١(
   .١/٤٧٠شرح العمدة ) ٢(
    .١/٣٥٤،اإلنصاف ١/٢٦٤،الفروع ١/٤٧٠،شرح العمدة ١/١٣٥التمام ) ٣(
كتاب الطهارة باب يف إتيان احلائض،وسنن ) ٢٦٤ ح١/١٨١(سنن أيب داود ) ٤(

كتاب الطهارة باب ما جيب على من أيت حليلته يف حال ) ١/١٥٣(النسائي 
) ٦٤٠ح١/٢١٠(حيضتها بعد علمه بنهي اهللا عزوجل عن وطئها،وسنن ابن ماجه 

= 
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٢١٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

مل يفرق يف احلديث r  أنَّ الرسول  : وجه الداللة من احلديث   
 .)١(بني الواجد والعادم، بل أوجبها على اجلميع

القياس على كفَّارة اليمني والظِّهار، فهي ال تسقط عن  -٢
  .)٢( للحائضالعاجز، فكذا كفَّارة الوطء

تسقط الكفَّارة إنْ عجز عنها كلها ال إنْ عجز عن  : القول الثَّالث
  .بعضها

  .)٣(وهو راوية عن اإلمام أمحد
   :دليل هذا القول

  .)٤(القياس على القدرة على بعض الصاع يف صدقة الفطر
الذي يظهر يل رجحانه أنَّ الكفَّارة تسقط يف حال العجز  : الترجيح

  : ِلما يأيتعنها، وذلك
 منه اجلاهل والناسي أنَّ احلديث نص يف إجياب الكفَّارة، وقد خص-أ

                                  
=  

وصححه احلاكم ووافقه الذهيب .  الطهارة باب يف كفارة من أتى حائضاً كتاب
( وابن القطَّان وابن دقيق العيد وابن التركماين وابن القيم وابن حجر واأللباين 

  ) .  ١٩٧ح١/٢١٧،إرواء الغليل ١٧٦-١/١٧٤تلخيص احلبري 
   .١/١٣٤التمام ) ١(
   .١/٤٧٠شرح العمدة ) ٢(
   .١/٢٦٤يح الفروع ،تصح١/٣٥٤اإلنصاف ) ٣(
   .١/٢٦٤تصحيح الفروع ) ٤(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٢١٧ في الــطــهـــارة: الباب األول

  . فيلحق العاجز عن الكفَّارة بـهم والصغري،
أنَّ قياس كفَّارة وطء احلائض على كفَّارة الوطء يف نـهار رمضان  -ب

  .أوىل من قياسها على كفَّارة اليمني أو صدقة الفطر، واهللا تعاىل أعلم
  
  
  . هل جتب كفارة وطء احلائض على الصيب ؟: املسألة اخلامسة ] ٤١[

  .)١( أنها واجبة على الصيب:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)٢(وهو املذهب عند احلنابلة

   :أدلَّة هذا القول
 يتصدق ((حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما يف وطء احلائض  -١

ه أبو داود  والنسائي وابن   أخرج))بدينار أو نصف دينار 
  .)٣(ماجه

  .)٤(أنَّ احلديث عام فيشمل الصيب  :    وجه الداللة
 

                                 
    .١/٣٥٣،اإلنصاف ١/٢٦٦،املبدع ١/٤١٨املغين ) ١(
،القواعد والفوائد األصولية ١/٢٦٢،الفروع ١/٤٦٩،شرح العمدة ١/٤١٨املغين ) ٢(

    .١/٣٥٢،اإلنصاف ١/٢٦٦املبدع ،)٢( القاعدة رقم٢٢ص
  ) ١٤٧(تقدم خترجيه ص) ٣(
   .١/٢٦٦بدع ،امل١/٤١٨املغين ) ٤(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٢١٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(القياس على كفَّارة اإلحرام حيث أنها جتب على الصيب -٢
  

  .أنها ال جتب على الصيب  : القول اآلخر
  .)٢(وهو وجه عند احلنابلة

   :دليل هذا القول
  ((، حلديث )٣(، فال تثبت يف حقه أحكام التكليفأنَّ الصيب غري مكلَّف

 أخرجه أبو )) عن الصغري حىت يكرب -وذكر منهم-:   رفع القلم عن ثالثة
  .)٤(داود والترمذي والنسائي وابن ماجه

الذي يظهر يل رجحانه هو أنه ال جتب الكفَّارة على الصيب  : الترجيح

                                 
     .١/٤١٨املغين ) ١(
،القواعد والفوائد األصولية ١/٢٦٢،الفروع ١/٤٦٩،شرح العمدة ١/٤١٨املغين ) ٢(

  ١/٣٥٣،اإلنصاف ١/٢٦٦املبدع ،)٢( القاعدة رقم٢٢ص
   .١/٢٦٩،املبدع ١/٤١٨املغين ) ٣(
كتاب احلدود باب يف انون يسرق أو يصيب ) ٤٣٩٨ح٤/٥٨٨(سنن أيب داود ) ٤(

كتاب احلدود باب ما جاء فيمن ال ) ١٤٢٣ح ٤/٢٤( وسنن الترمذي . اً حد
كتاب الطالق باب من ال يقع طالقه من ) ٦/١٥٦( جيب عليه احلد،وسنن النسائي

كتاب الطالق باب طالق املعتوه ) ٢٠٤١ح١/٦٥٨(األزواج،وسنن ابن ماجه
-٣٥١٢ح ١/٦٥٩( والصغري والنائم، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع 

٣٥١٤. (  
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٢١٩ في الــطــهـــارة: الباب األول

  .ص، واهللا تعاىل أعلملعدم تكليفه، وأما احلديث فهو خمصو
هل جتب كفَّارة وطء احلائض على : املسألة السادسة  ]٤٢[

  .اجلاهل والناسي ؟
  .)١(أنها واجبة على اجلاهل والناسي: اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

  .)٢(وهو رواية عن اإلمام أمحد، هي املذهب عند احلنابلة
   :  أدلَّة هذا القول

 يتصدق ((ى اهللا عنهما يف وطء احلائض حديث ابن عباس رض -١
  أخرجه أبو داود  والنسائي وابن ))بدينار أو نصف دينار 

  .)٣(ماجه
 .)٤(أنَّ احلديث عام، فيشمل العامل واجلاهل والناسي : وجه الداللة   
القياس على وجوب الكفَّارة على من وطئ وهو صائم  -٢

  .)٥(ناسياً
  

                                 
   .١/٤٦٩شرح العمدة ) ١(
،القواعد والفوائد األصولية ١/٤٦٨،شرح العمدة١/٤١٨،املغين١/٤٠٣املستوعب) ٢(

  .١/٣٥٢ اإلنصاف،)٨( قاعدة رقم٥٣ص
  )  .١٤٧(سبق خترجيه ص) ٣(
    .١/٤٦٨،شرح العمدة ١/٤١٨املغين ) ٤(
    .١/٤٦٩،شرح العمدة ١/٤١٨املغين ) ٥(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٢٢٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .ب على اجلاهل والناسيأنها ال جت : القول اآلخر
  .)١(وهو رواية عن اإلمام أمحد

   :  أدلَّة هذا القول
 إنَّ ((:  قالrحديث ابن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب   -١

 ))اهللا وضع عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 
  .)٢(أخرجه ابن ماجه

فَّارة أنها كفَّارة جتب حملو اإلمث، فال جتب مع النسيان كك -٢
  .)٣(اليمني

الذي يظهر يل رجحانه أنه ال جتب الكفَّارة على من وطئ  : الترجيح
احلائض جاهالً بالتحرمي أو باحليض أو ناسياً له؛ وذلك ألنَّ اهللا تعاىل 

  .أ والنسيان، واهللا تعاىل أعلموضع عن هذه األمة اخلط
 

                                 
،القواعد والفوائد األصولية ١/٤٦٨،شرح العمدة١/٤١٨غين،امل١/٤٠٣املستوعب) ١(

   .١/٣٥٢،اإلنصاف٥٣ص
. كتاب الطالق باب طالق املكره والناسي ) ٢٠٤٥ح١/٦٥٩(سنن ابن ماجه ) ٢(

 مع شرح ابن دقيق ١/١٤٤) (٣٩(وحسنه النووي يف األربعني النووية حديث رقم 
حبان وأمحد شاكر واأللباين يف وأقره احلافظ،وصححه احلاكم والذهيب وابن ) العيد
  ) .٨٢ح١/١٢٣(  اإلرواء

    .١/٤٦٨،شرح العمدة ١/٤١٨املغين ) ٣(
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  الباب الثَّاني
  الةـــــــــــــصـــــــيف ال

  
  : فيه أحد عشر فصالًو

  .يف وجوب الصالة: الفصل األول
  .يف األذان: الفصل الثَّاين
  .يف شروط الصالة: الفصل الثَّالث
  .يف صفة الصالة: الفصل الرابع

  .يف سجود السهو: الفصل اخلامس
  .يف صالة التطوع: الفصل السادس
  .يف صالة اجلماعة: الفصل السابع
  . أهل األعذاريف صالة: الفصل الثَّامن
  .يف صالة اجلمعة والعيدين: الفصل التاسع
  .يف صالة الكسوف واالستسقاء: الفصل العاشر

  .يف اجلنائز: الفصل احلادي عشر
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  يف وجوب الصالة:  الفصل األول
  :وفيه مسألتان
  .تارك الصالة هل يقتل كفراً أو حداً؟: املسألة األوىل
  .تد للصالة اليت تركها زمن ردته وقبلهاحكم قضاء املر: املسألة الثَّانية
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٢٢٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(تارك الصالة هل يقتل كفراً أو حداً؟: املسألة األوىل]  ٤٣[
  .)٢( أنه يقتل كفراً:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

،ومن )٤(، هي املذهب عند احلنابلة)٣(   وهو رواية عن اإلمام أمحد
  .)٧( من املالكية)٦(يب، وقال به ابن حب)٥(مفردات املذهب احلنبلي

  :أدلَّة هذا القول   
فَخلَف ِمن بعِدِهم خلْف أَضاعوا الصالةَ ( قول اهللا تعاىل -١

ِإال من تاب وآمن )٥٩(واتبعوا الشهواِت فَسوف يلْقَونَ غَيا

                                 
نابلة واملالكية هذه املسألة مبنية على القول بأنَّ تارك الصالة يقتل،وهو مذهب احل) ١(

  ) ٥٠،القوانني الفقهية ص٣/٣٥١،املغين ٣/١٣املهذب مع اموع:انظر(.والشافعية
  ١/٤٠٤،اإلنصاف٣/٣٥٤ملغينا) ٢(
  ) ١/١٩١مسائل عبداهللا:انظر.(ابنه عبداهللا: نقلها عنه) ٣(
،شرح ١/٣٣،احملرر٣/٣٥٤،املغين٢/٢٠،املستوعب٢/٦٠٣،االنتصار١/٢٥الـهداية) ٤(

  ١/٤٠٤،اإلنصاف ١/٣٠٧،املبدع١/٢٩٤،الفروع ٢/٢٧٣الزركشي
  ١٨٦-١/١٨٥،املنح الشافيات١/٤٠٤اإلنصاف) ٥(
مسع من ابن املاجشون ومطرف وابن  لك بن حبيب بن سليمان السلمي،عبدامل: هو) ٦(

من  ومسع منه ولداه حممد وعبيداهللا وبقي بن خملد وابن وضاح، املبارك وأصبغ،
 الواضحة يف السنن والفقه واجلامع وفضائل الصحابة وغريب احلديث،: مصنفاته

ترتيب : مجته يفانظر تر.(سنة٥٦هـ،وله من العمر ٢٣٩هـ وقيل٢٣٨تويف سنة
  ) ١٥-٢/٨،الديباج املذهب١٤٢-٤/١٢٢املدارك

  ١/١٩٠،الشرح الكبري٥٠القوانني الفقهية ص) ٧(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٢٢٧ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

  )لَمونَ شيئًاً وعِملَ صاِلحا فَأُولَِئك يدخلُونَ الْجنةَ وال يظْ
  .)١(اآلية

 :)٢(وجها الداللة من اآلية   
، ملن – وهو الغي –أنَّ اهللا تعاىل جعل هذا املكان من النار : األول   

أضاع الصالة واتبع الشهوات، ولو كان مع عصاة املسلمني لكانوا 
 هو يف الطبقة العليا من طبقات النار، ومل يكونوا يف هذا املكان الذي
 .أسفلها، فإنَّ هذا ليس من أمكنة أهل اإلسالم بل من أمكنة الكفار

ميان، أنَّ تارك الصالة لو كان مؤمناً مل يشترط يف توبته اإل: والثَّاين   
 .وإال لكان حتصيالً للحاصل

 eمسعت رسول اهللا : حديث جابر رضي اهللا عنهما قال -٢
 أخرجه ))لصالة بني الرجل وبني الشرك والكفر ترك ا((:يقول
 .)٣(مسلم

 (( :eقال رسول اهللا :  قال)٤(tحديث بريدة األسلمي  -٣

                                 
  ) ٦٠-٥٩(سورة مرمي آية رقم) ١(
  ٣٨كتاب الصالة وحكم تاركها ص) ٢(
كتاب اإلميان باب بيان إطالق اسم الكفر على من ترك ) مع النووي٢/٧١(مسلم) ٣(

  .الصالة
 بن عبداهللا األسلمي،قيل أسلم حينما -بضم احلاء املهملة-ن احلُصيببريدة ب: هو) ٤(

 ست عشرة r مهاجراً،وقيل أسلم بعد بدر،غزا مع النيب rمر به النيب 
= 
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٢٢٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 ))العهد الذي بيننا وبينهم الصالة، فمن تركها فقد كفر
 .)١(أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه

 rكان أصحاب حممد :  قال)٢(عن عبداهللا بن شقيق العقَيلي -٤
أخرجه . الةال يرون شيئاً من األعمال تركه كفر غري الص

 .)٣(الترمذي
بأنَّ املراد من هذه : وأجيب عن وجه االستدالل بـهذه النصوص   

النصوص هو التغليظ، والتشبيه بالكفار ال على احلقيقة، كما يف قول 

                                  
=  

انظر .(هـ٦٣غزوة،سكن البصرة ملا فتحت،تويف يف خالفة يزيد بن معاوية سنة
  ) ١/١٥١ة،اإلصابة يف متييز الصحاب١/١٣٣ذيب األمساء واللغات:ترمجته يف

حديث :كتاب اإلميان باب ما جاء يف ترك الصالة،وقال) ٢٦٢١ح٥/١٥(الترمذي) ١(
كتاب الصالة باب احلكم يف ) ٢٣٢-١/٢٣١(حسن صحيح غريب،والنسائي

كتاب إقامة الصالة والسنة فيها باب ) ١٠٧٩ح١/٣٤٢(تارك الصالة،وابن ماجه
يح سنن ابن ما جاء فيمن ترك الصالة،وصحح األلباين احلديث يف صح

  ) ٨٨٤ح١/١٧٧(ماجه
عبداهللا بن شقيق العقيلي البصري،روى عن عمر وعثمان وعلي وأيب ذر : هو) ٢(

وعائشة وابن عباس وأيب هريرة،وروى عنه ابنه عبدالكرمي وابن سريين وعاصم 
األحول وأيوب السختياين،وثقه أمحد بن حنبل وابن معني وأبو حامت وغريهم،تويف 

  ) ٥/٢٥٤ذيب التهذيب:انظر ترمجته يف.(هـ١٠٨سنة بعد املائة وقيل 
  .كتاب اإلميان باب ما جاء يف ترك الصالة) ٢٦٢٢ح٥/١٥(الترمذي) ٣(
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٢٢٩ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

من حلف (( وقوله )١())سباب املسلم فسوق وقتاله كفر(( eالرسول 
 .)٣(يف الوعيد وحنوها مما أريد به التشديد )٢())بغري اهللا فقد أشرك

إنَّ ذلك حممول على أنه شارك الكافر يف بعض أحكامه، وهو :  وقيل 
 .)٤(وجوب القتل

إنَّ املراد بـهذه النصوص من ترك الصالة جاحداً لـها، :    وقيل
 .)٥(معانداً، مستكرباً، غري مقر بفرضها

بأنَّ إطالق الكفر على ما يضاد اإلميان : وأجيب عن املناقشة    
 بكفرهم يف أحاديث كثرية منها eقيقة، وقد تكرر قول الرسول ح

 .)٦(ما سبق من حديث جابر وبريدة رضي اهللا عنهما وبألفاظ خمتلفة
بأنَّ املراد من جحدها ومل يقر : وميكن اجلواب عن قولـهم   

                                 
كتاب األدب باب ما ينهى عن ) مع الفتح٦٠٤٤ح١٠/٤٧٩(أخرجه البخاري) ١(

كتاب اإلميان باب بيان قول النيب ) مع النووي٥٤-٢/٥٣(السباب واللعن،ومسلم
r ))عن عبداهللا بن مسعود ،) )ملسلم فسوق وقتاله كفرسباب اt.   

كتاب األميان والنذور باب يف كراهة احللف ) ٣٢٥١ح٣/٥٧٠(أخرجه أبو داود) ٢(
كتاب النذور واألميان باب ما جاء يف كراهية ) ١٥٣٥ح٤/٩٣(باآلباء،والترمذي 

  . حديث حسن،عن ابن عمر رضي اهللا عنهما:احللف بغري اهللا،وقال
  ٣٥٩-٣/٣٥٨غينامل) ٣(
  ٣/١٧اموع) ٤(
  ٢٣٦-٤/٢٣٥التمهيد) ٥(
  ٢/٦١١االنتصار) ٦(
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٢٣٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 علَّق الكفر على الترك مطلقاً، مث إنَّ هذا eبأنَّ الرسول : بفرضها 
ائدة التخصيص بترك الصالة، فإنه لو جحد وجوب التأويل يسقط ف

 .)١(الصالة وصلَّى فإنه يكون كافراً
أخرجه ) ال حظَّ يف اإلسالم ملن ترك الصالة :(tقول عمر  -٥

 .)٢(اإلمام مالك واملروزي يف تعظيم قدر الصالة
بأنَّ املراد أنه ال كبري حظٍّ له، أو ال حظ كامالً له : وأجيب عنه   

 .)٣(الميف اإلس
 .كالم على حقيقته أوىل من تأويلهبأنَّ محل ال: وميكن اجلواب عنه   
: )٤(إمجاع الصحابة رضي اهللا عنهم على ذلك، قال املروزي -٦

قد صح عن رسول :  يقول)٥(مسعت إسحاق: قال أبو عبداهللا
                                 

  ) يف احلاشية) ٥(تعليق رقم(٢/٦٠٩االنتصار) ١(
  ) ٩٢٩-٩٢٣( برقم٨٩٦-٢/٨٩٢مع املنتقى،تعظيم قدر الصالة١/٨٦املوطأ) ٢(
  ٤/٢٣٨التمهيد) ٣(
هـ ببغداد،ومسع ٢٠٢حممد بن نصر بن احلجاج املروزي،أبو عبداهللا،ولد سنة : هو) ٤(

من حيىي بن حيىي التميمي وابن راهويه والربيع املرادي وأيب إمساعيل املزين،روى عنه 
كتاب القسامة وكتاب تعظيم قدر : أبو العباس السراج وابنه إمساعيل،ومن مصنفاته

،طبقات ٤٠-١٤/٣٣سري أعالم النبالء:انظر ترمجته يف.(هـ٢٩٤الصالة،تويف سنة 
  ) ٢٥٥-٢/٢٤٦الشافعية

إسحاق بن إبراهيم بن خملد بن إبراهيم التميمي احلنظلي املروزي،ابن : هو) ٥(
هـ،مسع من ابن املبارك والفضيل بن عياض وابن علية ١٦١راهويه،ولد سنة 

= 
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٢٣١ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

 أنَّ تارك الصالة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم، eاهللا 
نا هذا، أنَّ تارك الصالة عمداً من  إىل يومeمن لدن النيب 

 .)١(غري عذر حىت يذهب وقتها كافر
أنـها عبادة يدخل بـها يف اإلسالم، فيخرج بتركها منه،  -٧

  .)٢(كالشهادة
  

  .أنه يقتل حداً: القول اآلخر
  .)٥(،والشافعية)٤(،ومذهب املالكية)٣(   وهو رواية عن اإلمام أمحد

                                  
=  

أمحد بن حنبل وحيىي بن معني وإسحاق بن منصور : وعبدالرزاق،وحدث عنه
:  يف احلفظ والفتوى،وقال النسائيإمام عصره: والبخاري ومسلم،قال عنه احلاكم
انظر ترمجته .(سنة٧٧هـ،وله من العمر ٢٣٨أحد األئمة ثقة مأمون،تويف سنة

  ) ٢/٨٩،شذرات الذهب٣٨٣-١١/٣٥٨سري أعالم النبالء:يف
  ) ٩٩٠(رقم٢/٩٢٩تعظيم قدر الصالة) ١(
  ٣/٣٥٥،املغين٢/٦١١االنتصار) ٢(
،شرح ١/٣٣،احملرر٣/٣٥٥،املغين٢/١٩،املستوعب٢/٦٠٤،االنتصار١/٢٥الـهداية) ٣(

  ١/٤٠٤،اإلنصاف ١/٣٠٧،املبدع١/٢٩٤،الفروع ٢/٢٧٢الزركشي
،القوانني الفقهية ١/٩٠،بداية اتهد١/٦٥،مقدمات ابن رشد٤/٢٣٨،٢٣١التمهيد) ٤(

  ١/١٩٠،الشرح الكبري١/٤٢٠،مواهب اجلليل٥٠ص
 مع مغين ،املنهاج٥/٢٨٩،فتح العزيز مع اموع٣/١٦،١٣املهذب واموع) ٥(

  ١/٣٢٧احملتاج
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٢٣٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  :أدلَّة هذا القول   
 eمسعت رسول اهللا :  قال)١(t عبادة بن الصامت حديث -١

 مخس صلوات افترضهن اهللا على عباده، فمن جاء ((: يقول
بـهن مل ينقص منهن شيئاً استخفافاً حبقهن، فإنَّ اهللا جاعل 
له يوم القيامة عهداً أنْ يدخله اجلنة، ومن جاء بـهن قد 

هن، مل يكن له عند اهللا عهد، انتقص منهن شيئاً استخفافاً حبق
 أخرجه أبوداود والنسائي وابن ))إنْ شاء عذبه وإنْ شاء غفر له

  .)٢(ماجه واللفظ له
 .)٣(أنه لو كان كافراً مل يدخله يف املشيئة: وجه الداللة   

                                 
عبادة بن الصامت بن قيس بن صرم األنصاري اخلزرجي،كان أحد النقباء :هو) ١(

 كثرياً،وهو أول rبالعقبة،وشهد بدراً وما بعدها من املشاهد،روى عن رسول اهللا 
األول أصح : هـ،وقال النووي٤٥هـ،وقيل٣٤من ويل قضاء فلسطني،تويف سنة

-١/٢٥٦ذيب األمساء واللغات:انظر ترمجته يف.( سنة٧٢وأشهر،وله من العمر
  ) ٢٨-٤/٢٧،اإلصابة يف متييز الصحابة٢٥٧

كتاب الصالة باب يف احملافظة على وقت ) ٤٢٥ح١/٢٩٥(أبو داود) ٢(
كتاب الصالة باب احملافظة على الصلوات اخلمس،وابن ) ١/٢٣٠(الصالة،والنسائي

ا باب ما جاء يف فرض كتاب إقامة الصالة والسنة فيه) ١٤٠١ح١/٤٤٩(ماجه
) ٣/١٧(الصلوات اخلمس واحملافظة عليها،وصحح النووي احلديث يف اموع 

  ) ٤١٠ح١/٨٥(واأللباين يف صحيح سنن أيب داود
  ٣/٣٥٧املغين) ٣(
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٢٣٣ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

بأنه ليس املراد باحلديث الذي يترك الصالة، وإنما : وأجيب عنه   
عن أوقاتـها، أو مل يأِت جبميع أركانـها املراد الذي يؤخرها 

 .)١(وشروطها، فهذا الذي حتت املشيئة
عموم األدلَّة الدالة على أنَّ من مات وهو يشهد أنْ ال إله إال  -٢

اهللا دخل اجلنة، كحديثي عثمان وعبادة بن الصامت رضي 
 .)٢(اهللا عنهما عند مسلم

دالة على كفر تارك بأنه عام خمصوص باألحاديث ال: وأجيب عنه   
 .)٣(الصالة
أنَّ املسلمني ما زالوا يرثون تارك الصالة، ويورثونه، ويدفن يف  -٣

مقابر املسلمني، ويغسل، ولو كان كافراً مل تثبت له هذه 
 .)٤(األحكام كلها

أنَّ تارك الصالة جيب عليه قضاؤها، ولو كان مرتداً مل جيب  -٤

                                 
  ٤٠،أحكام اإلمامة واإلئتمام ص٢٢/٤٩جمموع فتاوى شيخ اإلسالم) ١(
 من مات على التوحيد كتاب اإلميان باب الدليل على أنَّ) ١/٢٢٨،٢١٨(مسلم) ٢(

من مات وهو يعلم أنْ ال إله إال اهللا (( tدخل اجلنة قطعاً،ولفظ حديث عثمان 
من شهد أنْ ال إله إال اهللا وأنْ حممداً (( tولفظ حديث عبادة ،) )دخل اجلنة

  ) ) .رسول اهللا حرم اهللا عليه النار
  ٢/٣٠الشرح املمتع) ٣(
  ٣/١٧،اموع٣/٣٥٧املغين) ٤(
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٢٣٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 .)١(عليه قضاء
 .)٢(حمل خالف بني العلماء رمحهم اهللا تعاىلبأنَّ هذا : وأجيب عنه   
أنَّ الصالة عبادة من شرطها تقدم اإلميان، فلم يكفر بتركها،  -٥

  .)٣(كسائر العبادات
بأنه قياس مع الفارق، فالصالة يحكَم بإميانه بفعلها، : وأجيب عنه   

 خبالف بقية العبادات، وكذا الصالة ال تتطرق إليها النيابة كاحلج والصوم
بعد املوت، وال ميكن أخذها قهراً كالزكاة، فهي أقرب إىل القياس على 

  .)٤(الشهادتني من قياسها على العبادات
الذي يظهر يل رجحانه أنه يقتل كفراً ولكن بعد استتابته : الترجيح   

  :وإخباره بأنه سيقتل إنْ مل يصلِّ، وذلك ملا يلي
  .الةقوة أدلَّة القائلني بكفر تارك الص-أ

أنه اختار القتل على فعل الصالة، وكفى بذلك دليالً على جحوده -ب
فإنْ كان مقراً بالصالة يف الباطن، معتقداً : واستكباره، قال شيخ اإلسالم

لوجوبـها، ميتنع أنْ يصر على تركها حىت يقتل وهو ال يصلِّي، هذا ال 
 اإلسالم، وال يعرف من بين آدم وعادتـهم، ولـهذا مل يقع هذا قط يف

                                 
  ٣٥٨-٣/٣٥٧املغين) ١(
  ٤١-٢٢/٤٠جمموع فتاوى شيخ اإلسالم) ٢(
  ٢/٦١٣االنتصار) ٣(
  ٢/٦١٤االنتصار) ٤(
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٢٣٥ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

وهو . إنْ مل تصلِّ وإال قتلناك: يعرف أنَّ أحداً يعتقد وجوبـها ويقال له
يصر على تركها مع إقراره بالوجوب، فهذا مل يقع قط يف اإلسالم، ومىت 
امتنع الرجل من الصالة حىت يقتل مل يكن يف الباطن مقراً بوجوبـها، وال 

لمني، كما استفاضت اآلثار عن ملتزماً بفعلها، وهذا كافر باتفاق املس
 فمن - مث قال–الصحابة بكفر هذا، ودلَّت عليه النصوص الصحيحة 

كان مصراً على تركها حىت ميوت ال يسجد هللا سجدة قط، فهذا ال 
يكون قط مسلماً مقراً بوجوبـها، فإنَّ اعتقاد الوجوب، واعتقاد أنَّ 

ا، والداعي مع القدرة يوجب تاركها يستحق القتل، هذا داٍع تاٍم إىل فعله
وجود املقدور عليه، فإذا كان قادراً ومل يفعل قط عِلم أنَّ الداعي يف حقه 

  .)١(هـ.أ .مل يوجد
ومن العجب أنْ يقع الشك يف كفر من أصر على :    وقال ابن القيم

تركها، ودعي إىل فعلها على رؤوس املأل، وهو يرى بارقة السيف على 
: فيقول. تصلِّي وإال قتلناك: قتل، وعصبت عيناه، وقيل لهرأسه، ويشد لل

هذا مؤمن : ومن ال يكفِّر تارك الصالة يقول. اقتلوين وال أصلي أبداً
إنه مؤمن : وبعضهم يقول. يغسل ويصلَّى عليه ويدفن يف مقابر املسلمني

فال يستحي من هذا قوله ِمن إنكار تكفري من . كإميان جربيل وميكائيل

                                 
  ٤٩-٢٢/٤٨جمموع فتاوى شيخ اإلسالم) ١(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٢٣٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .، واهللا تعاىل أعلم)١(هـ.أ.شهد بكفره الكتاب والسنة واتفاق الصحابة
  
  
حكم قضاء املرتد للصالة اليت تركها زمن ردته : املسألة الثَّانية]  ٤٤[

  .وقبلها
أنه يلزمه قضاء ما تركه قبل ردته، ال ما : اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

  .)٢(تركه زمنها
  .)٣(محد، هي املذهب عند احلنابلة   وهو رواية عن اإلمام أ

  :   دليل هذا القول
   أنَّ الصالة اليت تركها يف حال ردته مل يكن خماطباً بـها لكفره، فال 

 وأما اليت تركها قبل ردته يف إسالمه فيلزمه قضاؤها؛ )٤(يلزمه فعلها
ألنـها كانت واجبة عليه، وكان خماطباً بـها، فيبقى الوجوب عليه 

                                 
  ٦٠كتاب الصالة وحكم تاركها ص) ١(
  ١/٣٩١،اإلنصاف٢/٤٩املغين) ٢(
  ١/٣٩١،اإلنصاف١/٢٨٥،الفروع٢/٤٩املغين) ٣(
 بفروع الشريعة ولكنها ال تصح منهم لو فعلوها لعدم الصحيح أنَّ الكفار خماطبون) ٤(

حتقق شرط القبول وهو اإلسالم وقصد الطاعة واالمتثال،وهذا مفقود فيهم،واهللا 
  ) ٣٤-٣٣مذكرة أصول الفقه ص: انظر.(تعاىل أعلم
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٢٣٧ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

  .)١(حباله
  

  :األقوال األخرى
  :   للعلماء يف املسألة ثالثة أقوال

  . ما تقدم من اختيار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل ومن وافقه: أحدها   
  .يلزمه قضاء ما تركه زمن ردته أو قبلها: والقول الثَّاين   

  .)٣(، ومذهب الشافعية)٢(   وهو رواية عن اإلمام أمحد
  :أدلَّة هذا القول   

ومن يرتِدد ِمنكُم عن ِديِنِه فَيمت وهو كَاِفر [ اهللا تعاىلقول -١
 ابحأَص لَِئكأُوِة واآلِخرا وينِفي الد مالُهمأَع ِبطَتح لَِئكفَأُو

  .)٤(]الناِر هم ِفيها خاِلدونَ
 واملوت أنَّ اهللا تعاىل شرط حلبوط العمل اإلشراك: وجه الداللة   

 .)٥(كافراً، فال حيبط العمل إال بوجود الشرطني مجيعاً
أنه اعتقد وجوبـها، وقدر على التسبب إىل أدائها، فتلزمه،  -٢

                                 
  ٢/٤٩املغين) ١(
  ١/٣٩١،اإلنصاف١/٢٨٥،الفروع٢/٤٩،املغين٢/٣٤٧االنتصار) ٢(
  ١/١٣٠،مغين احملتاج٣/٤موع،املهذب وا١/٨٩األم) ٣(
  ) ٢١٧(سورة البقرة آية رقم) ٤(
  ٢/٤٩املغين) ٥(
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٢٣٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 .)١(كاحملِدث
بأنه قياس مع الفارق، فاحملِدث خماطب بأدائها حىت : وأجيب عنه   

ا مل إذا مل جيد املاء وال التراب، وأما الكافر فال خياطب بأدائها م
يسلم، وهو يف زمن الردة كافر، فال يلزمه قضاء ما كان يف زمن 

 .)٢(ردته
٣-  ه التزمها باإلسالم، فال تسقط عنه باجلحود، كحقأن

  .)٣(اآلدمي
بأنَّ االلتزام إنما كان للصالة اليت تركها قبل ردته، وأما : وأجيب عنه   

  .)٤(ما تركه زمن ردته فلم يلتزمه
  .ال يلزمه قضاء ما تركه زمن ردته وال ما قبلها: الثالقول الثَّ   

  .)٧(، واملالكية)٦(، ومذهب احلنفية)٥(   وهو رواية عن اإلمام أمحد
  :أدلَّة هذا القول   

                                 
  ٢/٤٩،املغين٣/٤املهذب واموع) ١(
  ٢/٣٥٢االنتصار) ٢(
  ١/١٣٠مغين احملتاج) ٣(
  ٢/٣٥٤االنتصار) ٤(
  ١/٣٩١،اإلنصاف١/٢٨٥،الفروع٢/٤٨،املغين٢/٣٤٨االنتصار) ٥(
  ٢/٧٥،الدر املختار٢٩خمتصر الطحاوي ص) ٦(
  ٤/٣٠٧،الشرح الكبري٢٨٣-٢٨٢،مواهب اجلليل٥٨٥-٥٨٤الكايف ص) ٧(
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٢٣٩ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

يغفَر لَهم ما قَد قُلْ ِللَِّذين كَفَروا ِإنْ ينتهوا [  قول اهللا تعاىل -١
لَف١(]س(.  

نَّ هذا اللفظ عام يتناول كل كافر انتهى عن أ: وجه الداللة     
 .)٢(كفره
 . )٣(]لَِئن أَشركْت لَيحبطَن عملُك[قول اهللا تعاىل -٢

أنَّ عمله قد حبط بكفره، فصار كالكافر األصلي يف : وجه الداللة   
 .)٤(مجيع أحكامه

فر بأنَّ اهللا تعاىل قد فرق بني الكا: وأجيب عن وجه الداللة    
أنَّ : ، وِمن ذلكeاألصلي واملرتد، وكذا فرق بينهما رسول اهللا 

دماء أهل الكتاب حرام إذا أعطوا اجلزية، وأما املرتد فحكمه القتل إذا 
مل يسلم، وكذا مال الكافر غري املعاهد يكون غنيمة، وأما مال املرتد 

فريجع فيوقف فإنْ مات على الردة صار غنيمة، وإنْ تاب وأسلم 
 .)٥(إليه

                                 
  ) ٣٨(سورة األنفال آية رقم) ١(
  ٢٢/٤٧،جمموع فتاوى شيخ اإلسالم٢/٣٤٩االنتصار) ٢(
  ) ٦٥(سورة الزمر آية رقم) ٣(
  ٢/٧٥،الدر املختار٤٩-٢/٤٨،املغين٢٩خمتصر الطحاوي ص) ٤(
  ١/٨٩األم) ٥(
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٢٤٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 أَما ((: قالe وفيه أنَّ النيب )١(tحديث عمرو بن العاص  -٣
  .)٢( أخرجه مسلم))علمت أنَّ اإلسالم يهدم ما كان قبله

الذي يظهر يل رجحانه أنه ال يلزمه قضاء ما تركه زمن : الترجيح   
 –واألول أظهر : الردة، قال شيخ اإلسالم بعد أنْ ذكر جممل هذه األقوال

 فإنَّ الذين ارتدوا على عهد رسول –ي أنه ال يقضي ما تركه حال الردة أ
، ومل يأمر أحداً منهم e، عادوا إىل اإلسالم، وبايعهم الرسول eاهللا 

بإعادة ما ترك حال الكفر يف الردة، كما مل يكن يأمر سائر الكفار إذا 
ي، مث عادوا أسلموا، وقد ارتد يف حياته خلق كثري، اتبعوا األسود العنس

إىل اإلسالم ومل يؤمروا باإلعادة، وتنبأ مسيلمة واتبعه خلق كثري، قاتلهم 
الصديق والصحابة بعد موته، حىت أعادوا من بقي منهم إىل اإلسالم، ومل 

  .)٣(هـ.أ.يأمر أحداً منهم بالقضاء، وكذلك سائر املرتدين بعد موته

                                 
وائل بن هاشم القرشي السهمي،أسلم عام خيرب أول سنة عمرو بن العاص بن : هو) ١(

سبع وقيل أسلم يف صفر سنة مثان قبل الفتح،وقيل غري ذلك،وكان من دهاة 
هـ وقيل غري ذلك،وله من العمر سبعني ٤٣العرب،تويف وهو وايل على مصر سنة

،اإلصابة يف متييز ٣١-٢/٣٠ذيب األمساء واللغات:انظر ترمجته يف.(سنة
  ) ٣-٥/٢الصحابة

كتاب اإلميان باب كون اإلسالم يهدم ما قبله ) مع النووي١٣٨-٢/١٣٧(مسلم) ٢(
  .وكذا احلج واهلجرة

  ) بتصرف(٤٧-٢٢/٤٦جمموع فتاوى شيخ اإلسالم) ٣(
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٢٤١ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

مبين على الترجيح يف مسألة من    وأما ما تركه قبل الردة فالترجيح فيه 
والذي يظهر يل . ترك صالة متعمداً حىت خرج وقتها فهل يقضيها أو ال؟

رجحانه أنَّ الواجب على من فعل ذلك التوبة واالستغفار، وأنه ال ميكنه 
، )١(قضاء ما تركه متعمداً، فكذا هاهنا ال يلزمه قضاء ما تركه قبل الردة

  .واهللا تعاىل أعلم

                                 
  ١٠٤-٧١كتاب الصالة وحكم تاركها ص:انظر) ١(
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  يف األذان: فصل الثَّانيال
  :وفيه ثالث مسائل

  .هل األفضل اإلمامة أو األذان؟: املسألة األوىل
  .حكم األذان قاعداً لغري عذر: املسألة الثَّانية
  .صحة األذان إذا مشى املؤذن حال أذانه: املسألة الثَّالثة
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٢٤٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .هل األفضل اإلمامة أو األذان؟: املسألة  األوىل]  ٤٥[
  .)١(أنَّ اإلمامة أفضل: حامد رمحه اهللا تعاىلاختار ابن 

  .)٣)(٢(ابن اجلوزي: واختاره من علماء احلنابلة أيضاً
 ،)٦(،وقول عند املالكية)٥(،ومذهب احلنفية)٤(   وهو رواية عن اإلمام أمحد

  .)٧(ووجه عند الشافعية
  :أدلَّة هذا القول   

 يؤذِّنوا، وال  واخللفاء الراشدين أموا وملeأنَّ الرسول  -١

                                 
  ١/٤٠٦اإلنصاف) ١(
جلوزي، ولد سنة عبدالرمحن بن علي بن حممد التيمي، أبو الفرج ابن ا: هو) ٢(

هـ، مسع من أيب الفضل ابن ناصر وأيب احلسن ابن الزاغوين  والقاضي أيب ٥١١
يعلى الصغري وغريهم، وروى عنه املوفق واحلافظ عبدالغين، وله مصنفات كثرية 

اإلنصاف يف مسائل اخلالف واملذهب يف املذهب ومسبوك الذهب، : منها يف الفقه
 ،٤٣٣-٣/٣٩٩الذيل على طبقات احلنابلة:انظر ترمجته يف.(هـ٥٩٧تويف سنة 

  ) ٤٢-٤/١١املنهج األمحد
  ١/٤٠٦اإلنصاف) ٣(
  ١/٤٠٦،اإلنصاف١/٣٠٩،املبدع١/٤٠،احملرر٢/٥٤املغين) ٤(
  ١/٥٥١،حاشية ابن عابدين١/٢٢٣،فتح القدير١/٦٠اجلوهرة النرية) ٥(
  ١/٤٢٢،مواهب اجلليل٢/٦٤الذخرية) ٦(
  ١/١٣٨،مغين احملتاج١/٣١٤لطالبني،روضة ا٧٩-٣/٧٨املهذب واموع) ٧(
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٢٤٥ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

  .)١(خيتارون إال األفضل
 :وأجيب عنه من وجهني 

أنـهم مل يتولوه لضيق وقتهم عنه، والنشغالـهم عنه : األول   
لو كنت أطيق األذان مع  :(t، ولـهذا قال عمر )٢(مبصاحل األمة

 .)٣() ألذنتىاِخللِّيف
اإلمام أنَّ اإلمامة كانت متعينة عليهم، فهي وظيفة : والثَّاين    

األعظم، ومل ميكن اجلمع بينها وبني األذان، فصارت اإلمامة يف حقهم 
أفضل من األذان، خلصوص أحوالـهم، وإنْ كان ألكثر الناس األذان 

 .)٤(أفضل
أنَّ اإلمامة خيتار لـها من هو أكمل حاالً، وأفضل، واعتبار  -٢

 .)٥(فضيلته دليل على فضيلة منـزلته
ك يف فضيلة اإلمامة، فهي والية شرعية بأنه ال ش: وأجيب عنه   

                                 
  ١/٦٠،اجلوهرة النرية٣/٧٩،اموع٢/٥٤املغين) ١(
  ١/١٣٩،مغين احملتاج٢/٥٥املغين) ٢(
وابن أيب شيبة يف ،)١٨٦٩ح١/٤٨٦(أخرجه عبد الرزاق يف املصنف) ٣(

وسكت عنه احلافظ يف التلخيص ،)١/٤٣٣،٤٢٦(والبيهقي ،)١/٢٢٤(املصنف
)٢١٢-١/٢١١ (  

  ٤٠رات الفقهية صاالختيا) ٤(
  ٢/٥٤املغين) ٥(
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٢٤٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

ذات فضل، ولكن األذان أفضل منها، ِلما ورد فيه من النصوص الدالة 
على فضله، وِلما فيه من إعالن ذكر اهللا عز وجل، وتنبيه الناس، 

 .)١(وكونه أكثر مشقة من اإلمامة
أنَّ األذان دعاء للصالة، والقيام بالشيء أوىل من الدعاء  -٣

  .)٢(إليه
  

  .أنَّ األذان أفضل: القول اآلخر
، )٤(، والشافعية)٣(   وهو رواية عن اإلمام أمحد، واملذهب عند احلنابلة

  .)٦(، واملالكية)٥(وقول عند احلنفية
  :أدلَّة هذا القول   

 أنَّ )٧(حديث عبداهللا بن عبدالرمحن بن أيب صعصعة األنصاري -١

                                 
  ٧١،أحكام اإلمامة واإلئتمام ص٢/٣٧الشرح املمتع) ١(
  ١/١٣٨،مغين احملتاج٣/٧٨املهذب مع اموع) ٢(
  ١/٤٠٦،اإلنصاف١/٣٠٩،املبدع١/٣١١،الفروع١/٤٠،احملرر٢/٥٤املغين) ٣(
  ١/١٣٨،مغين احملتاج١/٣١٤،روضة الطالبني٣/٧٨املهذب واموع) ٤(
  ١/٥٥١،حاشية ابن عابدين١/٦٠هرة النريةاجلو) ٥(
  ١/٤٢٢،مواهب اجلليل٢/٦٣الذخرية) ٦(
عبداهللا بن عبدالرمحن بن أيب صعصعة األنصاري املازين،مسع من أيب سعيد : هو) ٧(

وذكره ابن حبان . ثقة: اخلدري،وروى عنه ابناه حممد وعبدالرمحن،قال عنه النسائي
= 
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٢٤٧ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

أراك حتب الغنم والبادية، إني :( قال له)١(tأبا سعيد اخلدري 
 فأذَّنت بالصالة فأرفع – أو باديتك –فإذا كنت يف غنمك 

صوتك بالنداء، فإنه ال يسمع مدى صوت املؤذِّن جن وال 
 : tإنس وال شيء إال شهد له يوم القيامة، قال أبو سعيد 

  .)٢( أخرجه البخاري)) eمسعته من رسول اهللا 
 لو يعلم الناس ((: قالeهللا  أنَّ رسول اtحديث أيب هريرة  -٢

ما يف النداء والصف األول مث مل جيدوا إال أنْ يستهموا عليه 
 .)٣( متفق عليه))الستهموا

مسعت : حديث معاوية بن أيب سفيان رضي اهللا عنهما قال -٣
املؤذِّنون أطول الناس أعناقاً يوم ((:  يقولeرسول اهللا 

                                  
=  

،ذيب ١/٢٦٥ني رجال الصحيحني اجلمع ب:انظر ترمجته يف.(يف الثقات
  ) ٢٠٩-١٥/٢٠٨الكمال

 rسعد بن مالك بن سنان األنصاري اخلزرجي،مشهور بكنيته،استصغره النيب : هو) ١(
،قيل rيف أحد،وغزا ما بعدها،وهو ممن روى كثرياً من األحاديث عن رسول اهللا 

ة اإلصاب: انظر ترمجته يف. (هـ٦٥هـ وقيل٦٣هـ،وقيل٦٤هـ وقيل٧٤مات سنة
  ) ٨٦-٣/٨٥يف متييز الصحابة

  .كتاب األذان باب رفع الصوت) مع الفتح٦٠٩ح٢/١٠٤(البخاري) ٢(
مع ٤/١٥٧(كتاب األذان باب اإلستهام يف األذان،مسلم) ٦١٥ح٢/١٤٤(البخاري) ٣(

  .كتاب الصالة باب تسوية الصفوف وإقامتها) النووي
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٢٤٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 .)١( أخرجه مسلم))القيامة
 تدل هذه األحاديث على فضل :من األحاديثوجه الداللة    

األذان، وأنه يشهد للمؤذِّن من مسعه ِمن جن وإنس وغري ذلك، وأنَّ 
 .)٢(املؤذِّنني أطول الناس أعناقاً يوم القيامة

 اإلمام (( :eقال رسول اهللا :  قالtحديث أيب هريرة  -٤
 ))ننيضامن واملؤذِّن مؤمتن، اللهم أرشد األئمة واغفر للمؤذِّ

  . )٣(أخرجه أبو داود والترمذي
 أنَّ األمانة أعلى من الضمان، واملغفرة أعلى من اإلرشاد، :وجه الداللة   

  .)٤(فدل ذلك على أفضلية األذان
 الذي يظهر يل رجحانه أنَّ األذان أفضل من اإلمامة، مع أنَّ :الترجيح   

                                 
هرب الشيطان عند كتاب الصالة باب فضل األذان و) مع النووي٤/٨٩(مسلم) ١(

  . مساعه
  ٦٨أحكام اإلمامة واإلئتمام ص) ٢(
كتاب الصالة باب ما جيب على املؤذن من تعاهد ) ٥١٧ح١/٣٥٦(أبو داود) ٣(

كتاب الصالة باب ما جاء أنَّ اإلمام ضامن ) ٢٠٧ح١/٤٠٢(الوقت،والترمذي
 واأللباين،)١/٤٠٥(واملؤذن مؤمتن،وصحح احلديث أمحد شاكر يف شرح الترمذي

  ) ٢١٧ح٢٣٢-١/٢٣١(يف اإلرواء
  ٢/٥٥املغين) ٤(
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٢٤٩ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

  :، وذلك ملا يلي)١(لكل منهما فضيلة
  .حاديث الكثرية الدالة على فضلهورود األ-   أ

أنه أكثر مشقة من اإلمامة، ِلما فيه من احلضور املبكر، واالنتظار -   ب
حىت انتهاء الصالة، وتعاهد األوقات، حىت ال يفطر الصائم قبل الغروب 

  .وال يأكل من أراد الصيام بعد دخول الفجر الصادق وغري ذلك
لشعرية من شعائر دينهم ويدعوهم إليها، أنَّ املؤذِّن ينبه املسلمني -   ج

  .   فيوقظ نائمهم وينبه غافلهم، واهللا تعاىل أعلم
  
  
  .حكم األذان قاعداً لغري عذر: املسألة الثَّانية]  ٤٦[

  .)٢( أنه باطل ال يصح:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)١( رواية عن اإلمام أمحد)٣(   وحكاه أبو البقاء العكربي

                                 
  ٧٠،أحكام اإلمامة واإلئتمام ص٢/٣٦،الشرح املمتع٤٠االختيارات الفقهية ص) ١(
  ١/٤١٥،اإلنصاف١/٣٢٠،املبدع١/٣١٥الفروع) ٢(
هـ ٥٣٨عبداهللا بن احلسني بن عبداهللا بن احلسني العكربي،ولد ببغداد سنة: هو) ٣(

القاضي أيب يعلى الصغري،وأيب حكيم النهرواين،وأخذ هـ،قرأ الفقه على ٥٣٩وقيل
ابن : اللغة عن ابن القصاب،وكان معيداً البن اجلوزي يف املدرسة،ومن تالمذته

تفسري القرآن،شرح اهلداية أليب : الصرييف،وابن النجار،والضياء،ومن مصنفاته
ر ترمجته انظ.(هـ٦١٦اخلطاب يف الفقه،بلغة الرائض يف علم الفرائض،تويف سنة

= 
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٢٥٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  :ة هذا القولأدلَّ   
 يا ((: قالeحديث ابن عمر رضي اهللا عنهما وفيه أنَّ النيب  -١

  .)٣( متفق عليه)) قم فناد بالصالة)٢(بالل
أمر، واألمر بالشيء يقتضي النهي عن ) قم( أنَّ لفظة :وجه الداللة   

، فيكون أذان القاعد فاسداً )٤(ضده، والنهي يقتضي فساد املنهي عنه
 .ال يصح

 :)٥(ب عنه من وجهنيوأجي   
                                  

=  
  ) ١٣٦-٤/١٣٠،املنهج األمحد١٢٠-٤/١٠٩الذيل على طبقات احلنابلة:يف

  ١/٤١٥،اإلنصاف٤٠االختيارات الفقهية ص) ١(
،أسلم قدمياً وعذِّب بسبب tبالل بن رباح احلبشي موىل أيب بكر الصديق : هو) ٢(

 بن  بينه وبني أيب عبيدةrإسالمه كثرياً،حىت اشتراه أبو بكر واعتقه،آخى النيب 
 r وأول من أذن يف اإلسالم،وملا تويف الرسول rاجلراح،وهو مؤذن رسول اهللا 

هـ ٢٠ذهب إىل الشام للجهاد فأقام ا إىل أن تويف،وقد تويف يف دمشق سنة 
-١/١٣٦ذيب األمساء واللغات:انظر ترمجته يف.(هـ١٨هـ وقيل ٢١وقيل
  ) ١٧١-١/١٧٠،اإلصابة يف متييز الصحابة١٣٧

    كتاب األذان باب بدء األذان،) مع الفتح٦٠٤ح٢/٩٣(البخاري) ٣(
  .كتاب الصالة باب بدء األذان) مع النووي٧٦-٤/٧٥(ومسلم

،مذكرة أصول الفقه ٢/٧١،روضة الناظر١/٢٥٥قواطع األدلة:انظر القاعدتني يف) ٤(
   ٢٨-٢٧ص

  ٤/٧٧شرح مسلم) ٥(
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٢٥١ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

 .عالم بالصالة ال األذان املعروف أنَّ املراد بالنداء اإل:األول   
أنَّ املراد قم فاذهب إىل موضع بارز فناد فيه بالصالة : والثَّاين   

ليسمعك الناس من بعيد، وليس فيه تعرض للقيام من قعود يف حال 
 .)٢( يف الفتح)١(واختار هذا احلافظ ابن حجر.األذان
، وقد eأنَّ هذا خالف ما كان عليه العمل يف زمن الرسول  -٢

 أخرجه )) من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو ردe: ))قال 
  .)٣(مسلم موصوالً والبخاري تعليقاً جمزوماً به

  
  .أنه يصح مع الكراهة: القول اآلخر

  ، )٥(واحلنفية ،)٤(ذهب عند احلنابلةـوامل ة عن اإلمام أمحد،ـو روايـوه
                                 

هو لقب لبعض أمحد بن علي بن حممد العسقالين،املعروف بابن حجر و: هو) ١(
هـ،وتفقه على البلقيين وابن امللقن والعز بن مجاعة ٧٧٣آبائه،ولد مبصر سنة 

وطلب احلديث على الزين العراقي،وممن تتلمذ عليه مشس الدين السخاوي،وله 
فتح الباري والتهذيب ولسان امليزان،تويف سنة : مصنفات كثرية منها

  ) ٩٢-١/٨٧البدر الطالع ،٤٠-٢/٣٦الضوء الالمع: انظر ترمجته يف.(هـ٨٥٢
  ٢/٩٧فتح الباري) ٢(
  ) ١٠٨(سبق خترجيه  ص) ٣(
  ١/٤١٥،اإلنصاف١/٣١٩،املبدع١/٣١٥،الفروع٨٣-٢/٨٢املغين) ٤(
،إال أنهم خصوا ١/٦٢،اجلوهرة النرية١/١٥١،بدائع الصنائع١/١٣٢املبسوط) ٥(

  .الكراهة فيما إذا أذَّن جلماعة وأما إذا أذَّن لنفسه فال بأس
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٢٥٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  
  

  .)٢(، والشافعية)١(واملالكية
  :أدلَّة هذا القول   
  :استدلوا على الصحة مبا يلي-   أ
أنَّ املقصود من األذان هو اإلعالم بدخول وقت الصالة، وقد  -١

   .)٣(حصل
  .)٤(القياس على جواز اخلطبة قاعداً -٢
  .)٥(القياس على جواز ترك القيام يف صالة النفل، ففي األذان أوىل -٣

بأنَّ تارك القيام يكون مسيئاً، ملخالفته : استدلوا على الكراهية-   ب
  .)٦( فمن بعدهeلفعل مؤذين رسول اهللا 

الذي يظهر يل رجحانه أنَّ األذان من القاعد صحيح؛ ألنه : الترجيح   
حصل به املقصود، وقد أداه بألفاظه املشروعة، وأما القعود من غري عذر 

                                 
  ١/٣٦،جواهر اإلكليل١/١٩٦الشرح الكبري) ١(
  ١/٤١٠،اية احملتاج٣/١٠٦،اموع٣/١٧٣فتح العزيز مع اموع) ٢(
  ٣/١٠٦،اموع١/١٣٢املبسوط) ٣(
  ١/٣٢٠،املبدع٢/٨٣املغين) ٤(
  ١/١٧٣فتح العزيز مع اموع) ٥(
  ١/١٥١بدائع الصنائع) ٦(
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٢٥٣ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

 وقد يكون حمرماً؛ ألنه إحداث هيئة خمالفة للسنة العملية اليت فمكروه،
 فمن بعده إىل يومنا هذا، وال يلزم من eكان عليها مؤذِّين رسول اهللا 

  .  ذلك بطالن األذان ِلما تقدم، واهللا تعاىل أعلم
  
  
  .صحة األذان إذا مشى املؤذن حال أذانه: املسألة الثَّالثة]  ٤٧[

  .)١(أنه إذا مشى كثرياً بطل أذانه: امد رمحه اهللا تعاىلاختار ابن ح
  .)٢(   وهو رواية عن اإلمام أمحد

  :أدلَّة هذا القول   
 من عمل (( :e، وقد قال eأنه خالف فعل مؤذِّين الرسول  -١

أخرجه مسلم موصوالً ))عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد 
  .)٣(والبخاري تعليقاً جمزوماً به

 الصالة، فإن احلركة الكثرية فيها من غري عذر القياس على -٢
  .تبطلها

  

                                 
  ١/٤١٥،اإلنصاف١/٣٢٠،املبدع١/٣١٥الفروع) ١(
  ١/٤١٥،اإلنصاف١/٣٢٠،املبدع١/٣١٥ الفروع)٢(
  ) ١٠٨(سبق خترجيه  ص) ٣(
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٢٥٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  . أنَّ األذان صحيح:القول اآلخر
، )٢(، واحلنفية)١(   وهو رواية عن اإلمام أمحد، هي املذهب عند احلنابلة

  .)٤(،والشافعية)٣(واملالكية
  :أدلَّة هذا القول   

  .)٥(ذانأنَّ هذا املشي ال يِخلُّ باإلعالم املقصود من األ -١
 .)٦(القياس على أذان الراكب -٢
القياس على اخلطبة، فهي ال تبطل باملشي فيها، وهي آكد من  -٣

 .)٧(األذان، فاألذان أوىل
أنَّ املشي ال يبطل صالة النافلة، ويحتمل فيها، فاألذان  -٤

  .)٨(أوىل
الذي يظهر يل رجحانه أنَّ األذان من املاشي يصح : الترجيح

                                 
  ١/٤١٥،اإلنصاف١/٣٢٠،املبدع١/٣١٥،الفروع٢/٨٥املغين) ١(
  ١/٣٩٣حاشية ابن عابدين) ٢(
  ١/٢٣٣شرح اخلرشي) ٣(
  ١/٤١٠،اية احملتاج٣/١٠٨اموع) ٤(
  ١/٤٣٦الشرح الكبري البن أيب عمر) ٥(
  ١/٣٢٠املبدع) ٦(
  ٢/٨٥املغين) ٧(
  ١/٤١٠اية احملتاج) ٨(
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٢٥٥ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

ملقصود من األذان بذلك، وأما املشي حال األذان وجيزئ،وذلك حلصول ا
، eفهذا هو الذي خالف السنة اليت كان عليها مؤذِّنو رسول اهللا 

فاألوىل أنْ يؤذِّن قائماً مستقراً يف مقام واحد،ال حيرك قدميه حىت يف 
احليعلتني، فإذا خالف ذلك فإنه يكون فعل خالف األوىل واألفضل،ولكن 

 بفعله ذلك،ألنَّ املراد هو األذان بألفاظه املشروعة، وهو قد ال يبطل أذانه
  .، واهللا تعاىل أعلمeأتى به موافقاً ملا ثبت عن الرسول 
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٢٥٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 
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  يف شروط الصالة: الفصل الثَّالث
  : وفيه إحدى عشرة مسألة

  .الصالة قبل تيقن دخول الوقت: املسألة األوىل 
 وقت أوىل اموعتني جزءاً جتب به عليه من أدرك من: املسألة الثَّانية

الصالة األوىل مث طرأ عليه عدم التكليف مث زال عنه العذر بعد خروج 
  وقت الثَّانية فهل يقضي الثَّانية؟

  .حد عورة األمة: املسألة الثَّالثة 
  .من مل جيد إال ثوباً جنساً فهل يصلي فيه: املسألة الرابعة 

  . إىل املقربة واحلشالصالة: املسألة اخلامسة 
هل يصح استقبال اِحلجر  دون الكعبة ملن فرضه : املسألة السادسة

  .معاينة البيت؟
إذا مل جيد األعمى من يقلده وصلى فهل يعيد إن : املسألة السابعة

  .أخطأ؟
  .اشتراط نية القضاء يف الفائتة: املسألة الثَّامنة
  . الفرضاشتراط نية الفريضة يف: املسألة التاسعة
  هل تبطل الصالة بالتردد يف قطع النية؟: املسألة العاشرة

إذا شك يف النية وعمل عمالً من أعمال الصالة : املسألة احلادية عشرة
  مع الشك فهل تبطل؟
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٢٥٩ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

  .الصالة قبل تيقن دخول الوقت:املسألة األوىل ]  ٤٨[
تيقن دخول أنه ال جتوز الصالة قبل : اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

  .)١(وقتها
  .)٢(   وهو روية عن اإلمام أمحد

  :دليل هذا القول   
بأنَّ األصل عدم دخول الوقت، وال جتوز الصالة :    ميكن االستدالل له

  .قبل دخول وقتها، فال بد من تيقن دخول الوقت حىت يصح أداؤها
  

  .جتوز الصالة إذا غلب على ظنه دخول الوقت: القول اآلخر
  .)٦(،والشافعية)٥(،واملالكية)٤(،واحلنفية)٣(ذهب احلنابلة   وهو م

                                 
القواعد والفوائد ،)١٥٩( القاعدة رقم٣٣٠،قواعد ابن رجب ص١/٣٠٦الفروع) ١(

   ١/٤٤٠،اإلنصاف ١١األصولية ص
،اإلنصاف )١(القاعدة رقم١١،القواعد والفوائد األصولية ص١/٣٠٦الفروع ) ٢(

١/٤٤٠.   
واعد ابن رجب ،ق١/٣٠٦،الفروع٢/٣٠،املغين٢/٤٠،املستوعب١/٢٦اهلداية) ٣(

  ١/٤٤٠،اإلنصاف١١،القواعد والفوائد األصولية ص٣٣٠ص
   .١/٣٧٠حاشية ابن عابدين ) ٤(
   .١/١٧٥،التقريرات على حاشية الدسوقي ١/٤٠٥مواهب اجلليل ) ٥(
،أسىن املطالب ١/١٢٧،مغين احملتاج ٣/٧٣،اموع ٣/٦٠فتح العزيز مع اموع ) ٦(

١/١٢٠.  
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٢٦٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  :أدلَّة هذا القول   
أفطرنا :(  قالت)١(حديث أمساء بنت أيب بكر رضي اهللا عنهما -١

رواه )  يوم غيم مث طلعت الشمسeعلى عهد رسول اهللا 
  .)٢(البخاري

 :وجها الداللة من احلديث   
 الظن قطعاً ال بيقني، فإذا جاز العمل أنهم أفطروا بغلبة: األول    

بغلبة الظن يف خروج الوقت وهو هنا وقت الصوم، جاز العمل بغلبة 
 .)٣(الظن يف دخول الوقت

أنه يلزم من فطرهم بغلبة الظن أنهم لوصلوا املغرب حني : والثَّاين   
 .)٤(أفطروا صحت صالتـهم إذا مل يتبني األمر خالف ذلك

                                 
ر الصديق،أسلمت قدمياً مبكة،وولدت قبل اهلجرة بسبع أمساء بنت أيب بك: هي) ١(

،وهاجرت وهي حامل بولدها tوعشرين سنة،وتزوجها الزبري بن العوام 
  أحاديث كثرية،rوقد روت عن النيب  عبداهللا،كانت تلقب بذات النطاقني،

ذيب األمساء :انظر ترمجتها يف( .سنة١٠٠وهلا من العمر  هـ مبكة،٦٣توفيت سنة
  ) ٨-٨/٧،اإلصابة يف متييز الصحابة٣٣٠-٢/٣٢٨واللغات

كتاب الصوم باب إذا أفطر يف رمضان مث )  مع الفتح١٩٥٩ح ٤/٢٣٥(البخاري ) ٢(
  .طلعت الشمس

  .٢/١١٩الشرح املمتع ) ٣(
  .٢/١١٩الشرح املمتع ) ٤(
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٢٦١ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

  .)١( غلبة الظن مقام اليقني يف مواضع، فكذا هناأنَّ الشرع أقام -٢

الذي يظهر يل رجحانه أنه إذا غلب على ظن املسلم دخول :    الترجيح
. وقت الصالة أنه جتوز له الصالة، ألنَّ غلبة الظن يؤخذ بـها يف الشرع

  . واهللا تعاىل أعلم
  
  
ني جزءاً جتب من أدرك من وقت أوىل اموعت: املسألة الثَّانية]  ٤٩[

به عليه الصالة األوىل مث طرأ عليه عدم التكليف، مث زال عنه العذر 
  بعد خروج وقت الثَّانية فهل يقضي الثَّانية؟

  .)٢(أنه ال جيب عليها قضاؤها: اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
 ،)٤(واملالكية ،)٣(   وهو رواية عن اإلمام أمحد، هي املذهب عند احلنابلة

  .)٥(لشافعيةوا

                                 
  .١/٣٤٧املمتع ) ١(
  .١/٤٤٢،اإلنصاف ٢/٤٧املغين) ٢(
 ،١/٢٩احملرر  ،٢/٤٧املغين  ،٢/٣٩وعب املست ،١/١١١الروايتني والوجهني ) ٣(

  ١/٤٤٢اإلنصاف ،١/٣٥٣املبدع
  .٥٢ – ٥١القوانني الفقهية ) ٤(
  .١/١٣٢،مغين احملتاج ٣/٦٨اموع ) ٥(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٢٦٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  :دليل هذا القول   
   أنه مل يدرك جزءاً من وقتها وال وقت تبِعها، فلم جتب، كما لو مل 
يدرك من وقت األوىل شيئاً، واألصل أنه ال جتب الصالة إال بإدراك 

  .)١(وقتها
  

  .أنه جيب عليه قضاؤها: القول اآلخر
  .)٣(املذهب احلنبلي،ومن مفردات )٢(   وهو رواية عن اإلمام أمحد

  :دليل هذا القول   
   أنها إحدى صاليت اجلمع، فوجبت بإدراك جزء من وقت األخرى، 

  .)٤(كاألوىل
بأنه قياس مع الفارق، فمن أدرك وقت الثَّانية فإنه يكون : وأجيب عنه   

قد أدرك وقت تبع األوىل، فإنَّ األوىل تفعل يف وقت الثَّانية متبوعة 
  .)٥( جيب تقدميها والبداية بـها، خبالف الثَّانية مع األوىلمقصودة

                                 
  .١/٣٥٣،املبدع ٢/٤٧املغين ) ١(
 ،١/٢٩احملرر ،٢/٤٧املغين ،٢/٣٩املستوعب ،١/١١١الروايتني والوجهني) ٢(

  .١/٤٤٢صاف، اإلن١/٣٥٣املبدع ،١/٣٠٦الفروع
  .١/٤٤١اإلنصاف ) ٣(
   .١/١٣٢،املبدع ٢/٤٧املغين ) ٤(
  .٢/٤٧املغين ) ٥(
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٢٦٣ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

الذي يظهر يل رجحانه هو أنه ال جيب قضاء الثَّانية؛ ألنه ال : الترجيح   
تلزمه إال الصالة اليت أدرك وقتها وهو مكلف بـها، وهذه الصالة مل 

  .واهللا تعاىل أعلم. يدركه وقتها وهو مكلف بـها
  
    
  .حد عورة األمة يف الصالة:ألة الثَّالثة املس]  ٥٠[

  :اختلف النقل عن ابن حامد يف املسألة على قولني
  .)١(أنها ما عدا الرأس: اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل: القول األول  -

  .)٢(اخلرقي يف ظاهر كالمه:    واختاره من علماء احلنابلة أيضاً
  .)٤(ه عند الشافعية، ووج)٣(   وهو رواية عن اإلمام أمحد

  :أدلَّة هذا القول   
 أَمةً لنا tرأى عمر بن اخلطاب :  قالtعن أنس بن مالك  -١

أخرجه ابن أيب .ال تتشبهي باحلرائر : متقنعة، فضربـها، وقال
  .)٥(شيبة

                                 
  .١/٤٥٠اإلنصاف ) ١(
  ١/٤٥٠،اإلنصاف١/٦٢٤،شرح الزركشي٢/٣٣١خمتصر اخلرقي مع املغين) ٢(
  ) ١/٢١٠مسائل عبداهللا:انظر.(ابنه عبداهللا: نقلها عنه) ٣(
  .١/١٨٥ج ،مغين احملتا١٦٨ – ٣/١٦٧املهذب واموع ) ٤(
وصحح األلباين إسناده يف اإلرواء . ٢٣١ – ٢/٢٣٠ابن أيب شيبه ) ٥(

= 
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٢٦٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

خرجت امرأة خمتمرة :  قالت)١(عن صفية بنت أيب عبيد -٢
هذه : لهفقيل . من هذه املرأة؟ : tمتجلببة، فقال عمر 

ما :  فقال)٢(فأرسل إىل حفصة. جارية لفالن رجل من بنيه
محلك على أنْ ختمري هذه األمة، وجتلببيها، وتشبهيها 

  .)٣(أخرجه البيهقي. باحملصنات، ال تشبهوا اإلماء باحملصنات
 يف ذلك صحيحة، tواآلثار عن عمر بن اخلطاب : وقال البيهقي   

قبتها وما يظهر منها يف حال املهنة ليس وأنها تدلُّ على أنَّ رأسها ور
  .)٤(بعورة

                                  
=  

  ) ١٧٩٦ح٦/٢٠٣(
صفية بنت أيب عبيد الثقفية،زوج عبداهللا بن عمر بن اخلطاب رضي اهللا : هي) ١(

،وروت عن عمر وحفصة وعائشة،وروى rعنهما،اختلف يف روايتها عن النيب 
 عمر وعبداهللا بن دينار،توفيت زمن إمارة ابن عنها سامل بن عبداهللا ونافع موىل ابن

  )  ٨/١٣١اإلصابة يف متييز الصحابة:انظر ترمجتها يف.(الزبري رضي اهللا عنهما
أم املؤمنني حفصة بنت عمر بن اخلطاب،قيل إنها ولدت قبل البعثة خبمس : هي) ٢(

 بعد وفاة زوجها خنيس بن حذافة سنة ثالث من rسنني،وتزوجها النيب 
ذيب األمساء :انظر ترمجتها يف.(هـ٤١هـ وقيل سنة ٤٥هلجرة،توفيت سنة ا

  ) ٥٢-٨/٥١،اإلصابة يف متييز الصحابة٣٣٩-٢/٣٣٨واللغات
رجاله ) :١٧٩٦ح٦/٢٠٤(وقال األلباين يف اإلرواء) ٢٢٧ – ٢/٢٢٦( البيهقي ) ٣(

  .ثقات غري أمحد بن عبداحلميد مل أجد له ترمجة
  .٢/٢٢٧البيهقي ) ٤(
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٢٦٥ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

 أنها ما بني السرة :اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل: القول الثَّاين
  .)١(والركبة

 ،)٣(واملالكية ،)٢(وهو رواية عن اإلمام أمحد، هي املذهب عند احلنابلة
  .)٤(واألصح عند الشافعية

  :أدلَّة هذا القول   
 e عن أبيه عن جده عن النيب )٥( شعيبحديث عمرو بن -١

 إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجريه فال ينظر ما ((:قال
 أخرجه أبو داود والدارقطين ))دون السرة وفوق الركبة

                                 
  .١/٤٤٩،اإلنصاف ١/٦٢٢،شرح الزركشي ٢/٣٣٢ملغينا) ١(
،الفروع ٦٨،بلغة الساغب ص٢/٣٣٢،املغين٢/٧٥،املستوعب ١/٢٨اهلداية ) ٢(

  .١/٤٤٩،اإلنصاف ١/٣٣٠
  .١/٢١٣،الشرح الكبري ٥٩،القوانني الفقهية ص٦٣،الكايف ص١/٢٣٠املعونة ) ٣(
  .١/١٨٥،مغين احملتاج ١٦٨ – ٣/١٦٧املهذب واموع ) ٤(
عمرو بن شعيب بن حممد بن عبداهللا بن عمرو بن العاص السهمي،روى عن :  هو)٥(

مكحول وعطاء : أبيه وطاوس وسليمان بن يسار والربيع بنت معوذ،وحدث عنه
والزهري وقتادة وغريهم،وثقه ابن معني وابن راهويه وصاحل جزرة،واختلف العلماء 

نَّ حديثه عن أبيه عن جده من قبيل يف روايته عن أبيه عن جده،وصحح الذهيب أ
ذيب األمساء :انظر ترمجته يف.(هـ١١٨احلديث احلسن،تويف عمرو بالطائف سنة 

  ) ٢٦٨-٣/٢٦٣،ميزان االعتدال ٣٠-٢/٢٨واللغات
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٢٦٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(والبيهقي
أنَّ فيه نـهياً للسيد إذا زوج أمته أنْ ينظر منها إىل :    وجه الداللة

 على أنَّ ما بينهما عورة، وقد ورد ذلك ما بني السرة والركبة، فدلَّ
فإنْ ما حتت السرة إىل ((صرحياً يف لفظ عند الدارقطين وفيه زيادة

 .))الركبة من العورة
فأما حديث عمرو بن : مبا قاله البيهقي يف سننه: وأجيب عنه   

. )٢(شعيب فقد اختلف يف متنه فال ينبغي أنْ يعتمد عليه يف عورة األمة
 على أنْ -وبعضها ينص-وسائر طرق هذا احلديث يدل : وقال أيضاً

املراد به نـهي األمة عن النظر إىل عورة السيد بعدما زوجت، أو 
نـهي اخلادم ِمن العبد أو األجري عن النظر إىل عورة السيد بعد ما 
بلغا النكاح، فيكون اخلرب وارداً يف بيان مقدار العورة من الرجل، ال 

 .)٣(من األمةيف بيان مقدارها 
 ال بأس ((: قالeحديث ابن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب  -٢

                                 
وقُلْ ِللْمؤِمناِت (كتاب اللباس باب قوله عز وجل ) ٤١١٤ح ٤/٣٦٢( أبو داود ) ١(

اِرِهنصأَب ِمن نضضغ( ولفظه ) ١/٢٣٠(والدار قطين ،) )٣١(سورة النور آية ) (ي
وحسنه األلباين يف ) . ٢/٢٢٦(والبيهقي ،)إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجريه

  ) . ١٨٠٣ح٦/٢٠٧(اإلرواء 
  .٢/٢٢٧سنن البيهقي ) ٢(
  .٢/٢٢٦سنن البيهقي ) ٣(
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٢٦٧ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

أنْ يقلب الرجل اجلارية إذا أراد أنْ يشتريها، وينظر إليها ما 
 ))خال عورتـها، وعورتـها ما بني ركبتها إىل معقد إزارها

 .)١(أخرجه البيهقي
  .)٢(أنَّ من مل يكن رأسه عورة مل يكن صدره عورة، كالرجل -٣
  .)٣(أنها ما بني السرة والركبة والبطن والظهر: ول الثَّالث يف املسألةالق

  .)٤(   وهو مذهب احلنفية
  :أدلَّة هذا القول   

  .يستدل ملا بني السرة والركبة بأدلَّة القول األول -١
إنما جعل بطنها وظهرها عورة ألنهما حيالن حمل الفرج،  -٢

ر ذوات حمارمه كان بدليل أنَّ الرجل إذا شبه امرأته بظه
 .)٥(مظاهراً، كما لو شبهها بفرجها

                                 
احلافظ يف قال . إسناده ضعيف ال تقوم مبثله حجة: وقال) ٢/٢٢٧( البيهقي ) ١(

ورواه من وجه آخر ضعيف : بعد أن نقل كالم البيهقي املتقدم) ١/٢٩٩(التلخيص 
هذا احلديث ال يصح من طريقيه : وقال ابن القطان يف كتاب أحكام النظر. أيضاً

  .هـ.أ. فال يعرج عليه
  .١/١٨٥،مغين احملتاج ٢/٣٣٣،املغين ٣/١٦٨املهذب مع اموع ) ٢(
: انظر.(هم هنا هو ما قابل البطن من حتت الصدر إىل السرةاملراد بالظهر عند) ٣(

  ) .٤٠٥-٢/٤٠٤،حاشية ابن عابدين ١/٦٥اجلوهرة النرية 
  .١/٤٠٤،الدر املختار ١/٦٥،اجلوهرة النرية ١/٢٢٩اهلداية ) ٤(
  .١/٦٥اجلوهرة النرية ) ٥(
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٢٦٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

أنها خترج حلاجة موالها يف ثياب مهنتها عادة، فاعترب حالـها  -٣
  .)١(بذوات احملارم يف حق مجيع الرجال، دفعاً للحرج

  .أنها ما ال يظهر منها غالباً يف وقت خدمتها: القول الرابع   
  .)٣(وجه عند الشافعية،و)٢(   وهو رواية عن اإلمام أمحد

  :   أدلَّة هذا القول
 ال يقبل اهللا ((أنَّ األصل كونـها كاحلرة، لعموم حديث  -١

 أخرجه أبو داود والترمذي وابن ))صالة حائض إال خبمار 
،ولكن ترك ذلك فيما يظهر غالباً ملشقة احترازها )٤(ماجه

  .)٥(عنه
شراء، فلم يكن أنَّ هذا يظهر غالباً عند اخلدمة، والتقليب لل -٢

                                 
  .١/٢٢٩اهلداية ) ١(
  .١/٤٤٩نصاف ،اإل١/٦٢٣،شرح الزركشي ١/٣٣٠،الفروع ٢/٣٣٢املغين ) ٢(
  .١/١٨٥،مغين احملتاج ١٦٨-٣/١٦٧املهذب واموع ) ٣(
كتاب الصالة باب املرأة تصلي بغري مخار،وسنن ) ٦٤١ح ١/٤٢١( سنن أيب داود ) ٤(

ال تقبل صالة املرأة إال ((كتاب الصالة باب ما جاء ) ٣٧٧ح٢/٢١٥(الترمذي
 الطهارة كتاب) ٦٥٥ح١/٢١٥( حديث حسن،وابن ماجه : وقال،) )خبمار

من حديث عائشة رضي اهللا . وسننها باب إذا حاضت اجلارية مل تصلي إال خبمار
واأللباين يف اإلرواء   ،)١/٢٥١(عنها وصححه احلاكم يف املستدرك ووافقه الذهيب

  ) . ١٩٦ح١/٢١٤( 
  .١/٦٢٣شرح الزركشي ) ٥(
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٢٦٩ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

عورة، وما سواه ال يظهر عادة وال تدعو احلاجة إىل 
  .)١(كشفه

الذي يظهر رجحانه هو التفريق بني عورة األمة يف الصالة : الترجيح   
  .وخارجها

   فأما عورتـها يف الصالة فجميع جسدها إال وجهها وكفيها، كاحلرة، 
 وال خمصص له يف ))مار  ال يقبل اهللا صالة حائض إال خب((لعموم حديث 

قال ابن . حال الصالة، وخاصة أنَّ األصل يف عورة األمة أنها كاحلرة 
وأما الفرق بني احلرة واألمة فدين اهللا تعاىل واحد، :)٢(حزم رمحه اهللا تعاىل

واخللقة والطبيعة واحدة، كل ذلك يف احلرائر واإلماء سواء، حىت يأيت 
  .)٣(هـ.أ. يوقف عندهنص يف الفرق بينهما يف شيء

   وأما عورتـها يف خارج الصالة فهي ما عدا الرأس والوجه، ألمر عمر 
                                 

  .٢/٣٣٢،املغين ٣/١٦٧املهذب ) ١(
م الفارسي األصل األندلسي،أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حز: هو) ٢(

هـ،مسع من حيىي بن مسعود بن وجه اجلنة ويونس ٣٨٤الظاهري،ولد بقرطبة سنة 
ابنه أبو رافع الفضل : بن عبداهللا بن مغيث وحممد بن سعيد بن نبات،وحدث عنه

احمللى : وأبو عبداهللا احلميدي،وقد كان شافعياً مث أصبح ظاهرياً،ومن مصنفاته
 يف امللل والنحل واإلمجاع واإلحكام يف أصول األحكام ورسالة يف الطب والفصل

سري :انظر ترمجته يف. ( سنة وأشهرا٧١ًهـ،وله من العمر ٤٥٦النبوي،تويف سنة
  ) ٣٠٠-٣/٢٩٩،شذرات الذهب٢١٢-١٨/١٨٤أعالم النبالء

  .٣/٢١٨احمللى ) ٣(
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٢٧٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

t األمة بكشف رأسها حىت ال تتشبه باحلرائر، وهذا عند أمن الفتنة وإال 
فال جيوز لـها كشف شيء من جسدها إذا خيف الفتنة منها أو عليها 

  .سداً للذريعة، واهللا تعاىل أعلم
  
  
  .من مل جيد إال ثوباً جنساً فهل يصلي فيه؟: سألة الرابعة امل]  ٥١[

كجلد –أنه إن كانت النجاسة عينية : اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)١( فيصلِّي عرياناً-امليتة
  :دليل هذا القول   

  .   مل أقف له على دليل
  

  :األقوال األخرى
  :   للعلماء يف املسألة مخسة أقوال

  .  ما تقدم من اختيار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل ومن وافقه:ها   أحد
  . يصلِّي فيه مطلقاً:والقول الثَّاين   

 ،)٢(ذهب عند احلنابلةـد، هي املـ   وهو رواية عن اإلمام أمح

                                 
  .١/٤٦٠اإلنصاف ) ١(
يعيد :وقالوا. ١/٤٦٠،اإلنصاف ١/٣٦٩ ،املبدع٢/٣١٥،املغين ١/٢٩اهلداية ) ٢(

= 
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٢٧١ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

 من )٣(، وقول حممد بن احلسن)٢(وقول عند الشافعية ،)١(واملالكية
  .)٤(احلنفية

   : هذا القولةدلأ   
نَّ ستر العورة آكد من إزالة النجاسة، لتعلُّق حق اآلدمي به أ -١

يف ستر العورة، واألمر بستر العورة عام يف الصالة وغريها، 
خبالف إزالة النجاسة، وهو متفق على اشتراطه، والطهارة من 
النجاسة خمتلف فيها، فوجب تقدمي املتفق عليه على املختلف 

  .)٥(فيه
٢- ره لو صلَّى عياناً كان تاركاً لفرائض منها ستر العورة ومنها أن

                                  
=  

  .الصالة وهو املذهب عندهم
  .يعيد ما دام يف الوقت:وقالوا.٦٤،الكايف ص١/١٠٢،اإلشراف ٣٩-١/٣٨املدونة ) ١(
يعيد :وقالوا. ٤/١٠٤،فتح العزيز مع اموع ١٤٣-٣/١٤٢املهذب واموع ) ٢(

  .الصالة وجوباً
،ولد بواسط ونشأ بالكوفة،مسع من مسعر حممد بن احلسن بن فرقد الشيباين: هو) ٣(

ومالك واألوزاعي،وصحب أبا حنيفة وأخذ عنه الفقه،وهو الذي نشر علم أيب 
املبسوط واجلامع الصغري واجلامع الكبري والسري الصغري والسري : حنيفة،ومن مصنفاته

:  يفانظر ترمجته.(الكبري والزيادات،وهي املعروفة عند احلنفية بكتب ظاهر الرواية
  ) ١٦٣،الفوائد البهية ص٢٣٧تاج التراجم ص

  .١/٢٢٩،اهلداية ١/١١٧،بدائع الصنائع ١/١٨٧املبسوط ) ٤(
  .١/٣٦٩،املبدع ١/٣١٢،املمتع ٣١٦-٢/٣١٥املغين ) ٥(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٢٧٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

القيام والركوع والسجود، وأما إذا صلَّى بالثوب النجس 
فيكون تاركاً لفرض واحد وهو طهارة الثوب، والقاعدة 

  . )١(ارتكاب أخف الضررين
  .أنه يصلِّي فيه إذا ضاق عليه الوقت  : القول الثَّالث   

  .)٢(محد   وهو رواية عن اإلمام أ
  : هذا القولةدلأ   

أنَّ مراعاة الوقت أوىل من غريه من الشروط، وال جيوز تأخري  -١
  . )٣(الصالة عن وقتها لغري اجلمع

  .أنَّ ستر العورة آكد من إزالة النجاسة -٢
  .أنه يصلِّي عرياناً مطلقاً: القول الرابع   

          .)٥(،واألصح عند الشافعية)٤(   وهو قول عند احلنابلة
  :دليل هذا القول   

   أنَّ الصالة مع العري يسقط بـها الفرض، ومع النجاسة ال يسقط، 

                                 
  .١/١٨٧املبسوط ) ١(
  .١/٤٦٠،اإلنصاف ١/٣٦٩املبدع ) ٢(
  .٣٧،االختيارات الفقهية ص٢٢/٣٠جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٣(
  .ال يعيد على الصحيح: وقالوا. ١/٤٦٠اإلنصاف ) ٤(
فتح العزيز مع اموع  ،١٤٣-٣/١٤٢املهذب واموع  ،٢/١٧٦احلاوي ) ٥(

  .وقالوا ال يعيد. ٤/١٠٤
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٢٧٣ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

فال جيوز أنْ تترك الصالة اليت يسقط بـها الفرض إىل الصالة اليت ال 
  .)١(يسقط بـها الفرض

بأنَّ الصالة بالثوب النجس إذا مل جيد : بأنَّ القول:    وميكن اجلواب عنه
إنه : غري مسلَّم بل قيل. يسقط بـها الفرض بل جتب عليه اإلعادةغريه ال 

ال تلزمه اإلعادة ويسقط الفرض بـها، وهذا هو القول األقوى؛ ألنَّ اهللا 
تعاىل مل يأمر عباده إال بصالة واحدة يف هذا الوقت، وألنه شرط عجز 

  .)٢(عنه فسقط كاالستقبال
الثوب أو أكثر منه فيصلِّي فيه، إنْ كان الطاهر ربع : القول اخلامس   

وإنْ كان الطاهر أقل من الربع فهو خمري بني أن يصلِّي فيه وبني أنْ يصلِّي 
  .عرياناً

  .)٤( رمحهما اهللا تعاىل)٣(يفة وأيب يوسفن   وهو قول أيب ح
  :دليل هذا القول   

                                 
  .٣/١٤٢املهذب مع اموع ) ١(
  .٢/٣٣٤،شرح العمدة ١/٣٦٢املمتع ) ٢(
أخذ عنه يعقوب بن إبراهيم بن حبيب األنصاري،صحب أبا حنيفة و: هو) ٣(

الفقه،وكان قد توىل القضاء لثالثة من اخللفاء املهدي واهلادي والرشيد،وقال عنه 
انظر .(كتاب اخلراج واألمايل والنوادر: ثقة،ومن مصنفاته: اإلمام أمحد وابن معني

  ) ٢٥،الفوائد البهية ص٨١تاج التراجم ص: ترمجته يف
  .١/٤٦،االختيار ١/٢٢٩،اهلداية ١/١١٧،بدائع الصنائع ١/١٨٧املبسوط ) ٤(
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٢٧٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

   
الربع؛ ، وأما التخيري إنْ كان أقل من )١(  أنَّ ربع الشيء يقوم مقام كله

فألنَّ كل واحد منهما مانع جلواز الصالة حالة االختيار، ويستويان يف 
  .)٢(حق املقدار، فيستويان يف حكم الصالة

  .بأنَّ هذا تفريق وحتكم من غري دليل: وميكن اجلواب عنه   
الذي يظهر يل رجحانه أنه يصلي يف الثوب النجس إذا مل جيد :الترجيح   

  .صحاب هذا القول، واهللا تعاىل أعلمغريه، لقوة تعليل أ
  
  
  .)٣(الصالة إىل املقربة واحلُش:املسألة اخلامسة ]  ٥٢[

ش ال ـرة واحلُـالة إىل املقبـأنَّ الص: ه اهللا تعاىلـاختار ابن حامد رمح
  .)٤(تصح

                                 
وهذا على مذهبهم وال . ومثلوا له بإقامة مسح ربع الرأس يف الوضوء مقام الكل) ١(

  .يوافقون عليه
  .١/٤٦،االختيار ٢٣٠-١/٢٢٩،اهلداية ١/١١٧بدائع الصنائع ) ٢(
)٣ (وش واملراد به  الكنيف  وموضع قضاء احلاجة: احلُششبالضم والفتح مفرد ح .

  ) .١/٣٩٠ يف غريب احلديثالنهاية: انظر(
 ،١/٣٧٤،الفروع ١/٤٩،احملرر ٢/٤٧٣،املغين ٢/٩٠،املستوعب ١/٣٠اهلداية ) ٤(

  .٤٩٥/ ١اإلنصاف 
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٢٧٥ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

  .)١(شيخ اإلسالم، وجزم به يف املُنور:    واختاره من علماء احلنابلة أيضاً
  .)٢(ة عن اإلمام أمحد   وهو رواي

  :دليل هذا القول   
 ال ((  eقال رسول اهللا:  قالt )٣(   استدلوا حبديث أيب مرثد الغنِوي
  .)٤( أخرجه مسلم))جتلسوا على القبور وال تصلوا إليها 

أنه نـهى عن الصالة إىل القبور، واحلُش يف معىن القرب،  :وجه الداللة   
يق التنبيه باملنع من الصالة يف املقربة، فكذا يأخذ فمنع الصالة فيه ثبت بطر

  .)٥(حكمه يف املنع من الصالة إليه
بأنَّ قياس الصالة إىل احلُش على الصالة إىل املقربة ال : وأجيب عنه   

يصح؛ ألنَّ النهي إنْ كان تعبداً غري معقول املعىن امتنع تعديته ودخول 
 وهو اختاذ القبور مساجد والتشبه القياس فيه، وإنْ كان املعىن خمتص بـها

                                 
  ١/٤٩٥،اإلنصاف٤٦االختيارات الفقهية ص) ١(
 ،١/٣٧٤،الفروع ١/٤٩،احملرر ٢/٤٧٣،املغين٢/٩٠،املستوعب ١/٣٠اهلداية ) ٢(

  . ٤٩٥/ ١اإلنصاف  ،١/٣٩٧املبدع 
كناز بن احلصني وقيل حصني بن كناز وقيل امسه أمين،سكن الشام،وذكر ممن : هو) ٣(

  ) ٧/١٧٤اإلصابة يف متييز الصحابة: انظر ترمجته يف.(شهد بدراً
كتاب اجلنائز باب النهي عن جتصيص القرب والبناء عليه )  مع النووي٧/٣٨(مسلم ) ٤(

  .واجللوس عليه
  .١/٣٨٣،٣٨٧املمتع ) ٥(
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٢٧٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

مبن يعظمها ويصلي إليها فال يتعداها احلكم، لعدم وجود املعىن يف 
  .)١(غريها

  
  :األقوال األخرى

  :للعلماء يف املسألة ثالثة أقوال   
  .  ما تقدم من اختيار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل ومن وافقه:أحدها   
  .لكراهة أنها تصح مع ا:والقول الثَّاين   

  .)٣(،والشافعية)٢(   وهو رواية عن اإلمام أمحد، هي املذهب عند احلنابلة
  :دليل هذا القول   

 ((:  قالe   استدلوا حبديث جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما أنَّ النيب 
 وجعلت يل األرض -وذكر منها-: أعطيت مخساً مل يعطهن أحد قبلي
 متفق ))ميت أدركته الصالة فليصلِّ مسجداً وطهوراً، فأميا رجل من أ

  .)٤(عليه
                                 

  .٤٧٤-٢/٤٧٣املغين ) ١(
 ،١/٣٧٤الفروع  ،١/٤٩احملرر  ،٢/٤٧٣املغين  ،٢/٩٠املستوعب  ،١/٣٠اهلداية ) ٢(

  .٤٩٥/ ١اإلنصاف 
  .٣/١٥٨،اموع ٤/٣٩فتح العزيز مع اموع ) ٣(
 مع ٥/٣( مسلم ،)٣٣٥(كتاب التيمم حديث رقم )  مع الفتح١/٥١٩( البخاري ) ٤(

  .كتاب املساجد ومواضع الصالة) النووي
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٢٧٧ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

  .أنَّ احلديث عام يف كل املواضع:وجه الداللة   
 tبأنه خمصص حبديث أيب مرثد الغنوي : وميكن اجلواب عنه   

  .واخلاص مقدم على العام
  .أنها ال تصح للقرب وتصح إىل احلُش:    القول الثَّالث

  .)١(   وهو قول عند احلنابلة
  :أدلَّة هذا القول   

  . املتقدم يف القول األولtحديث أيب مرثد الغنوي  -١
أنَّ العلة من منع الصالة يف القرب موجودة يف الصالة إىل القرب،  -٢

فمادام اإلنسان يتجه إىل القرب أو املقربة اجتاهاً يقال إنه يصلِّي 
  .)٢(إليها، فإنه يدخل يف النهي

جحانه هو أنه ال تصح الصالة إىل املقربة الذي يظهر يل ر:الترجيح   
فقط، وذلك للنص الصحيح الصريح يف النهي عن ذلك، كما يف حديث 

 إال أنْ تكون صالة جنازة فيصلِّي عليها ولو يف tأيب مرثد الغنوي 
  .)٣(املقربة

                                 
  .١/٤٩٥،اإلنصاف ١/٣٩٧،املبدع ١/٣٧٤،الفروع ٢/٤٧٣غين امل) ١(
  .٢/٢٤٧الشرح املمتع ) ٢(
 -أنَّ أسود ( ويدلُّ عليه ما رواه البخاري ومسلم عن أيب هريرة رضي اهللا عنه ) ٣(

 مبوته فذكره ذات يوم eومل يعلم النيب .  كان يقُم املسجد فمات-رجالً أو امرأة 
إنه :أفال آذنتموين؟ فقالوا:قال.مات يا رسول اهللا:؟ قالواما فعل ذلك اإلنسان:فقال

= 
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٢٧٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

   وأما احلُش فتصح الصالة إليه، لعدم ورود النص الدال على عدم 
ل يف عموم حديث جابر بن عبد اهللا رضي اهللا الصحة، بل هو داخ

  .واهللا تعاىل أعلم. عنهما
  
  
 دون الكعبة ملن )١(هل يصح استقبال اِحلجر: املسألة السادسة]  ٥٣[

  .فرضه معاينة البيت؟
  .)٢(أنه ال يصح: اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

  
  
  
  

                                  
=  

فأتى قربه فصلَّى .فدلُّوين على قربه:قال. فحقروا شأنه: قال-قصته–كان كذا وكذا 
كتاب اجلنائز باب )  مع الفتح١٣٣٧ح ٣/٢٤٣(أخرجه البخاري ) .  (عليه

جلنائز باب كتاب ا)  مع النووي٧/٢٥( الصالة على القبور بعد ما يدفن،ومسلم
  ) .٧/٢٤شرح مسلم ( وقوله تقُم املسجد أي تكنسه ) . الصالة على القرب

.  اسم احلائط املستدير إىل جانب الكعبة الغريب. بكسر احلاء وسكون اجليم:اِحلجر) ١(
  ) ١/٣٤١النهاية يف غريب احلديث ( 

  .٢/٩،اإلنصاف ١/٣٨٢،الفروع ٤٩االختيارات الفقهية ص) ٢(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٢٧٩ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

  .)٢()١( املعايلوأبو ابن عقيل،: واختاره من علماء احلنابلة أيضاً  
  .)٥(،واألصح عند الشافعية)٤(،واملالكية)٣(   وهو مذهب احلنفية

  :أدلَّة هذا القول   
أنه يف املشاهدة والعيان ليس من البيت، وإنما وردت  -١

األحاديث بأنه كان من البيت، فجعل منه يف حق الطواف 
  .)٦(البيتاحتياطاً للعبادة، فكذا حيتاط للصالة فال جيعل من 

أنَّ كونه من البيت مظنون غري مقطوع به، فال جيوز العدول  -٢
  .)٧(عن اليقني إليه

  
  .أنه يصح: القول اآلخر

                                 
بو املعايل أسعد بن علي بن حممد بن املنجا التنوخي،ولد بدمشق قبل الثمامنائة أ: هو) ١(

بقليل،وتفقه على العز البغدادي وابن مفلح،ومسع منه مشس الدين السخاوي،تويف 
  ) ١/٢٨٤،السحب الوابلة٢/٢٧٩الضوء الالمع:انظر ترمجته يف.(هـ٨٧١سنة 

  .٢/٩اف ،اإلنص١/٣٨٢،الفروع ٤٩االختيارات الفقهية ص) ٢(
  .١/٤٢٧،حاشية ابن عابدين ١/٦٨اجلوهرة النرية ) ٣(
  .١/٢٢٩،حاشية الدسوقي ٥١٣-١/٥١١مواهب اجلليل ) ٤(
أسىن  ،١/١٤٥مغين احملتاج  ،٣/١٩٣اموع  ،٣/٢٢٦فتح العزيز مع اموع ) ٥(

  .١/١٣٧املطالب 
  .٤٩االختيارات الفقهية ص) ٦(
  .١/٤٢٧،حاشية ابن عابدين ٣/١٩٣اموع ) ٧(
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٢٨٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

واختيار  ،)٢(ووجه عند الشافعية ،)١(   وهو قياس مذهب احلنابلة
  .)٤( من املالكية)٣(اللخمي

  :أدلَّة هذا القول   
 eها رسول اهللا حديث عائشة رضي اهللا عنها وفيه قال لـ -١

 صلِّي يف احلجر إنْ أردت دخول البيت، فإنما هو قطعة من ((:
البيت، ولكن قومك استقصروه حني بنوا الكعبة فأخرجوه من 

  .)٥(أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي) البيت
قال رسول اهللا :حديث عائشة رضي اهللا عنها أيضاً وفيه قالت -٢

e: )) حديثو عهد بشرك لـهدمت  يا عائشة لوال أنَّ قومك
                                 

  .٢/٨،اإلنصاف ١/٣٨٢،الفروع ٤٩االختيارات الفقهية ص) ١(
  .٣/١٩٢،اموع ٢/٧٠احلاوي ) ٢(
علي بن حممد الربعي،املعروف باللخمي القريواين،تفقه على ابن حمرز : هو) ٣(

اإلمام املازري وأبو الفضل : والسيوري وابن بنت خلدون،وتفقه عليه مجاعة منهم
العي،وله تعليق على املدونة مساه التبصرة،تويف بصفاقس بن النحوي وأبو علي الك

  ) ١١٧شجرة النور الزكية ص: انظر ترمجته يف.(هـ٤٧٨سنة 
  .١/٢٢٩،حاشية الدسوقي ١/٥١٣مواهب اجلليل ) ٤(
كتاب املناسك باب الصالة يف اِحلجر،وسنن ) ٢٠٢٨ح٢/٥٢٥(سنن أيب داود ) ٥(

ج باب ما جاء يف الصالة يف كتاب احل) ٨٧٦ح٣/٢٢٥(الترمذي واللفظ له 
كتاب مناسك احلج ) ٥/٢١٩( اِحلجر،وقال حديث حسن صحيح،وسنن النسائي 

  .باب الصالة يف اِحلجر
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٢٨١ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

الكعبة فألزقتها باألرض وجعلت لـها بابني باباً شرقياً وباباً 
غربياً وزدت فيها ستة أذرع من اِحلجر فإنَّ قريشاً اقتصرتـها 

 .)١( أخرجه مسلم))حيث بنت الكعبة
يدل احلديث على أنَّ مقدار ستة أذرع من اِحلجر :وجه الداللة   

 خمصص حلديث عائشة رضي اهللا عنها السابق داخلة يف البيت، وهو
 .)) فإنما هو قطعة من البيت ((الذي فيه 

أنه لو طاف فيه إنسان مل يصح طوافه، فدلَّ ذلك على أنه من  -٣
  .)٢(البيت

الذي يظهر يل رجحانه أنَّ مقدار ستة أذرع من اِحلجر هي :    الترجيح
اد على ذلك فهو خارج من من البيت، فيصح استقبالـها، وأما ما ز

  .البيت، فال يصح استقباله
واِحلجر مجيعه ليس من البيت، وإنما الداخل يف :    قال شيخ اإلسالم

حدود البيت ستة أذرع وشيء، فمن استقبل ما زاد على ذلك مل تصح 
  .، واهللا تعاىل أعلم)٣(هـ.أ.صالته البته

  
  

                                 
  .كتاب احلج باب نقض الكعبة وبنائها)  مع النووي٩/٩١(مسلم ) ١(
  .٣/١٩٣اموع ) ٢(
  .٥٠االختيارات الفقهية ص) ٣(
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٢٨٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

ى من يقلده وصلى، فهل يعيد إذا مل جيد األعم: املسألة السابعة]  ٥٤[
  إنْ أخطأ؟

  .)١(أنه يعيد: اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
اخلرقي يف ظاهر كالمه، وجزم به يف :    واختاره من علماء احلنابلة أيضاً

  .)٢(اإلفادات
  .)٣(   وهو مذهب الشافعية

  :أدلَّة هذا القول   
  .)٤(عليه الشرطأنَّ استقبال القبلة شرط، فإنْ أخطأ فقد فات  -١
أنه مع عدم الدليل صلَّى شاكاً يف تأدية فرضه، فوجب عليه  -٢

  . )٥(اإلعادة
  

  .أنه ال يعيد: القول اآلخر
 ،)٦(لةـابـنـحـد الــنــب عــذهـمـو الــــ   وه

                                 
  .٢/١٧،اإلنصاف ٢٧قنع ص،امل٢/١١٥،املغين٣٢-١/٣١اهلداية ) ١(
  ٢/١٧،اإلنصاف١/٤١٢،املبدع٢/١١٥خمتصر اخلرقي واملغين) ٢(
  .١/١٤٦،مغين احملتاج ١/٣٢٦،روضة الطالبني ١/١١٤األم ) ٣(
  .١/٤١٢،املبدع ١/٤٠٠املمتع ) ٤(
  .١/٤٠٠املمتع ) ٥(
واشترطوا أن . ٢/١٦،اإلنصاف ١/٤١٢،املبدع ٢/١١٤،املغين ١/٣١اهلداية ) ٦(

= 
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٢٨٣ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

  .)١(واملالكية
  :   أدلَّة هذا القول

يه، أنه قد أتى مبا يف وسعه وما كُلِّف به، فلم جتب اإلعادة عل -١
  .)٢(كاتهد

أنه عاجز عن غري ما أتى به، فسقط عنه، كسائر العاجزين عن  -٢
 .)٣(االستقبال

  .)٤(أنه عادم للدليل، فأشبه اتهد يف الغيم واحلبس -٣
الذي يظهر يل رجحانه أنه ال يعيد إذا حترى، كما اشترطه :   الترجيح

 ال يكَلِّف (قال اهللا تعاىل احلنابلة؛ ألنه يكون قد أدى ما يف وسعه، وقد 
ومن أتى مبا أُِمر به فال يلزمه أن يعمله مرتني، )٥()اللَّه نفْسا ِإالَّ وسعها 

  .واهللا تعاىل أعلم
  
  

                                  
=  

  .إال فإنه يعيد عندهم قوالً واحداًيتحرى و
  . ١/٦٤،جواهر اإلكليل ١/٢٢٧الشرح الكبري وحاشية الدسوقي ) ١(
  .١/٤٠٠املمتع ) ٢(
  .١/٤١٢،املبدع ٢/١١٤املغين) ٣(
  .٢/١١٤املغين) ٤(
  ) .٢٨٦( سورة البقرة آيه ) ٥(
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٢٨٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .اشتراط نية القضاء يف الفائتة: املسألة الثَّامنة]  ٥٥[
  .)١(اءأنه يشترط يف الفائتة نية القض: اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

  .)٣(،ووجه عند الشافعية)٢(   وهو املذهب عند احلنابلة
  :دليل هذا القول   

  .)٤(   ليتميز القضاء عن األداء، كما يتميز الظهر عن العصر
  

  .أنه ال يشترط يف الفائتة نية القضاء: القول اآلخر
  .)٧(ة،واألصح عند الشافعي)٦(،ومذهب احلنفية)٥(   وهو وجه عند احلنابلة

  :دليل هذا القول   
   أنه لو حترى يف الوقت فصلَّى فبان بعد الوقت أجزأته صالته وفاقاً، 

                                 
  .٢/٢٠،اإلنصاف ١/٤١٥،املبدع ١/٥٢احملرر ) ١(
  .٢/٢٠،اإلنصاف ١/٤١٥،املبدع ١/٣٩٢،الفروع ١/٥٢،احملرر ١/١٥٠التمام ) ٢(
  .١/١٤٩مغين احملتاج ) ٣(
  .١/١٤٩،مغين احملتاج ١/٤٠٣املمتع ) ٤(
،اإلنصاف ١/٤١٥،املبدع ١/٢٤١،الكايف البن قدامة١/٥٢،احملرر ١/١٥٠التمام ) ٥(

٢/٢١.  
  .١/٤١٩،الدر املختار ١/٤٨٨،البحر الرائق ١/٤٨االختيار ) ٦(
)٧ (١/١٤٢،أسىن  املطالب ١/١٤٩،مغين احملتاج ٢٧٩-٣/٢٧٨موع املهذب وا.  
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٢٨٥ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

  .)١(وهو قضاء مل ينوه
الذي يظهر يل رجحانه هو القول بعدم اشتراط نية القضاء : الترجيح   

يف الفائتة؛ ألنه إذا خرج وقت الصالة مث صالها بعد ذلك فهذا ال يكون 
اء بل هو قضاء، فال حيتاج إىل التمييز بني األداء والقضاء بالنية، واهللا أد

  .تعاىل أعلم
  
  
  .اشتراط نية الفريضة يف الفرض: املسألة التاسعة]  ٥٦[

  . )٢(أنه يشترط يف الفرض نية الفريضة: اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
 يـه فـزم بـ، وج)٣(روعـفـي الـه فــحــحـ   وص

                                 
  .١/٤٠٣املمتع ) ١(
،وقال ٢/٢٢،اإلنصاف ١/٤١٥،املبدع ١/٥٢،احملرر ٢/١٣٢،املغين ١/٣٢اهلداية ) ٢(

  .وهو املذهب: فيه
الفروع لشمس الدين أيب عبداهللا حممد بن مفلح،وهو من أعظم كتب احلنابلة ) ٣(

وحتريراً وحتقيقاً وتصحيحاً للمذهب،وهو مل يقتصر على املذهب نفعاً،وأكثرها علماً 
احلنبلي بل يذكر امع عليه واملوافق لإلمام أمحد واملخالف له من األئمة 

 البن نصر اهللا وعليه حواٍش. هـ.أ.قلَّ أنْ يوجد نظريه: الثالثة،وقال ابن بدران
هب اإلمام أمحد ،املدخل إىل مذ١٦-١/١٤اإلنصاف:انظر.(البن قندس وحواٍش

  ) ٢٣٦-٢٣٥ص
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٢٨٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)٢)(١(اخلالصة
  .)٤(،واألصح عند الشافعية)٣(   وهو وجه عند احلنابلة

  :دليل هذا القول   
   أنَّ نية الفرض متيز بني صالته وصالة الصيب، فهي نافلة يف حقه، وكذا 
الصالة املعادة ملن صلَّى أوالً منفرداً مث أعاد يف مجاعة، فهي له نافلة، وال 

٥(ةمتييز بينها إال بالني(.  
  

  .أنه ال يشترط يف الفرض نية الفريضة: القول اآلخر
 ،)٧(ةـيـفـواحلن ،)٦(ةـلـابـد احلنـذهب عنـو املـ   وه

                                 
الذيل على طبقات :انظر( .اخلالصة يف الفقه لوجيه الدين أيب املعايل ابن املنجا) ١(

  ) ١/١٤اإلنصاف ،٤/٤٩احلنابلة 
  ٢/٢٢اإلنصاف ،١/٣٩٢الفروع) ٢(
 ،١/٤١٥املبدع . ١/٣٩٢الفروع  ،١/٥٢احملرر  ،٢/١٣٢املغين ،١/٣٢الـهداية ) ٣(

  ٢/٢٢اإلنصاف 
،فتح العزيز مع ٢/٨٩،الوسيط ٢/٩٢،احلاوي ٢٧٩-٣/٢٧٨هذب واموع امل) ٤(

  .٣/٢٦١اموع 
  .١/٤١٥،املبدع ١/٤٠٣،املمتع ٣/٢٧٨املهذب ) ٥(
 ،٢/٢٢،اإلنصاف ١/٤١٥،املبدع ١/٥٢،احملرر ٢/١٣٢،املغين ١/٣٢الـهداية ) ٦(

  .األوىل أنْ يكون هذا املذهب: وقال يف اإلنصاف ،١/٢٩٨التوضيح
  .١/٤٨،االختيار ١/١٢٨،بدائع الصنائع ١/١٠بسوط امل) ٧(
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٢٨٧ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

  .)٢(ووجه عند الشافعية ،)١(واملالكية
  :دليل هذا القول   

   أنَّ التعيني للفرض يغين عن نية الفريضة، كما أغىن عن نية عدد 
  .)٣( مثالً ال يقع من املكلَّف إال فرضاًالركعات، والظهر

الذي يظهر يل رجحانه أنه ال يشترط يف الفرض نية : الترجيح   
الفريضة؛ ألنَّ تعيني الصالة املفروضة يغين ويكفي لوقوعها فرضاً، واهللا 

  .تعاىل أعلم
  
  
  هل تبطل الصالة بالتردد يف قطع النية؟: املسألة العاشرة]  ٥٧[

أنَّ الصالة ال تبطل يف التردد بقطع : بن حامد رمحه اهللا تعاىلاختار ا
  .)٤(النية

اخلرقي يف ظاهر كالمه، وجزم به يف :    واختاره من علماء احلنابلة أيضاً

                                 
،ومواهب اجلليل ١/١٣٥،ونقل كالمه صاحبا الذخرية ١/٧٧مقدمات ابن رشد ) ١(

١/٥١٥.  
،فتح العزيز مع ٢/٩٢،احلاوي ٢/٨٩،الوسيط ٢٧٩-٣/٢٧٨املهذب واموع ) ٢(

  .٣/٢٦١اموع 
  .١/٤١٥،املبدع ٢/١٣٢،املغين ١/٢٧٨املهذب ) ٣(
  .٢/٢٤،اإلنصاف ١/٤١٧،املبدع ٢/٥٩٣،شرح العمدة ٢/١٣٤ين املغ) ٤(
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٢٨٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(املُنور، وقدمه ابن رزين
  :أدلَّة هذا القول   

 ليلة، فلم eصليت مع النيب :(  قالtحديث ابن مسعود  -١
. وما مهمت؟:ىت مهمت بأمر سوء، قلنايزل قائماً ح

  .)٢(متفق عليه) eمهمت أنْ أقعد وأذر النيب :قال
أنه دخل يف الصالة بنية متيقنة، فال تزول بالشك والتردد  -٢

 .)٣(كسائر العبادات
أنَّ املبطل للنية هو الذي يفسدها، وهذا مل يفسدها وإنما تردد  -٣

ى أنْ يتكلم، فإنه لو نوى يف فعله أو عزم عليه، فأشبه ما لو نو
  .)٤(أنْ يفعل ما يبطل الصالة غري قاصد إلبطالـها مل تبطل

  
  .أنَّ الصالة تبطل بالتردد يف قطع النية: القول اآلخر

                                 
  ٢/٢٤،اإلنصاف٢/١٣٦خمتصر اخلرقي مع املغين) ١(
كتاب التهجد باب طول القيام يف صالة )  مع الفتح١١٣٥ح٣/٢٤( البخاري) ٢(

كتاب صالة املسافرين وقصرها باب استحباب )  مع النووي٦/٦٣( الليل،ومسلم 
  .الليلتطويل القراءة يف صالة 

  .١/٤٦٧،املبدع ٢/١٣٤املغين) ٣(
  .٢/٢٩٢،الشرح املمتع ٢/٥٩٣شرح العمدة ) ٤(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٢٨٩ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

  .)٢(،والشافعية)١(   وهو املذهب عند احلنابلة
  :أدلَّة هذا القول   

شرط أنَّ ذلك ينايف اجلزم بالنية، وهو شرط وإذا انتفى ال -١
  .)٣(بطلت الصالة

أنَّ استدامة النية شرط، ومع التردد يف قطعها ال يكون مستدمياً  -٢
 .)٤(لـها، فأشبه ما لو نوى قطعها

أنَّ القياس كان يقتضي استدامة ذكر النية، وإنما سقط  -٣
  .)٥(ملشقته، وال مشقة يف اإلمساك عن التردد

بطل الصالة بالتردد يف قطع الذي يظهر يل رجحانه أنه ال ت: الترجيح   
النية؛ ألنَّ األصل بقاء النية، والتردد هذا ال يبطلها، فما دام أنه مل يعزم 

  .، واهللا تعاىل أعلم)٦(على القطع فهو يف صالة
                                 

  .٢/٢٤،اإلنصاف ١/٤١٧،املبدع ٢/٥٩٣،شرح العمدة ٢/١٣٤املغين) ١(
،أسىن  املطالب ٣/٢٥٨،فتح العزيز مع اموع ٣/٢٨٢املهذب واموع ) ٢(

 النية وأما ما جيري يف أن يطرأ شك مناقض جزم: واملراد بالتردد عندهم. ١/١٤١
الفكر أنه لو تردد يف الصالة كيف يكون احلال فهذا مما يبتلى به املوسوس فال تبطل 

  . به الصالة قطعاً
  .١/٥٤،الروض املربع ١/٤٠٤،املمتع ٣/٢٥٨فتح العزيز مع اموع ) ٣(
  .١/٤١٧،املبدع ٢/١٣٤املغين ) ٤(
  .٢/٥٩٣شرح العمدة ) ٥(
  .٢/٢٩١تع الشرح املم) ٦(
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٢٩٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 وعمل عمالً من )١(إذا شك يف النية: املسألة احلادية عشرة]  ٥٨[ 
  .أعمال الصالة مع الشك فهل تبطل؟

  .)٢(أنها ال تبطل: حامد رمحه اهللا تعاىلاختار ابن 
، وصاحب التلخيص، وهو )٣(   وقاله القاضي يف ارد واجلامع الكبري

  .)٤ (ظاهر ما قدمه ابن متيم
  :دليل هذا القول   

   أنَّ الشك ال يزيل حكم النية، كما لو مل حيدث عمالً فإنه يبين، ولو 
  .)٥(ما لو نوى قطعهازال حكم النية لبطلت الصالة، ك

  
  :األقوال األخرى

  :    للعلماء يف املسألة ثالثة أقوال
  .  ما تقدم من اختيار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل ومن وافقه:   أحدها

                                 
  .أي شك هل نوى الصالة أو مل ينو؟) ١(
،اإلنصاف ١/٤١٨،املبدع ١/٣٩٥،الفروع ٢/٥٩٥،شرح العمدة ٢/١٣٥املغين ) ٢(

٢/٢٥.  
ارد يف املذهب،وكتاب اجلامع الكبري كالمها يف الفقه يف املذهب احلنبلي للقاضي ) ٣(

  ) ٢/٢٣٨ي،مفاتيح الفقه احلنبل١/١٣اإلنصاف: انظر.(أيب يعلى الفراء
  ١/٣٩٥،تصحيح الفروع١/٤١٨،املبدع٢/٥٩٥شرح العمدة) ٤(
  ٢/٥٩٥،شرح العمدة ٢/١٣٥املغين ) ٥(
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٢٩١ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

  .أنها تبطل: والقول الثَّاين   
  .)٢(،واألصح عند الشافعية)١(   وهو قول القاضي أيب يعلى من احلنابلة

  :ولأدلَّة هذا الق   
أنَّ هذا العمل من الصالة خال عن نية معتربة، فال يصح،  -١

  .)٣(ومىت بطل بعض الصالة بطلت مجيعها
أنَّ عليه أنْ ال يفعل شيئاً من الصالة حال الشك، فمىت خالف  -٢

  .)٤(وفعل مل تصح صالته
  .إنْ كان العمل قولياً مل تبطل وإنْ كان فعلياً بطلت:    القول الثَّالث

  .)٦(،ووجه عند الشافعية)٥(من احلنابلة  تيميةبناد    وهو قول 
  :دليل هذا القول   

   أنَّ األقوال زيادتـها ال تبطل الصالة عمداً، خبالف األفعال، فلو زاد 

                                 
،اإلنصاف ١/٤١٨،املبدع ١/٣٩٥،الفروع ٢/٥٩٥،شرح العمدة ٢/١٣٥املغين ) ١(

٢/٢٥.  
  .١/١٤١،أسىن املطالب ٣/٢٦٠،فتح العزيز مع اموع ٣/٢٨١املهذب واموع ) ٢(
  .١/٤١٨،املبدع ٢/١٣٥املغين) ٣(
  .١/١٤١،أسىن املطالب ٢/٥٩٥شرح العمدة ) ٤(
  .٢/٢٥،اإلنصاف ١/٤١٨،املبدع ١/٣٩٥،الفروع ٢/٥٩٥شرح العمدة ) ٥(
  .٣/٢٦٠،فتح العزيز مع اموع ٣/٢٨١املهذب واموع ) ٦(
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٢٩٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(ركوعاً عمداً بطلت صالته
ما افترضه الفقهاء وهو الشك يف النية، الظاهر أنه ال : أوالً: )٢(الترجيح   

نه إذا توضأ مث ذهب إىل املسجد وكبر البتداء الصالة فهذا قد يقع؛ أل
: قصد الصالة، وهذه هي النية، ولكن لعل مرادهم يف املسألة على القول

بأنه يتلفظ بالنية فإنْ كان هذا املراد فالتلفظ بالنية بدعة ال تصح، وإنما 
  .حمل النية القلب، وال يسن التلفظ بـها

  :على التسليم بوقوع هذا األمر ففيه التفصيل اآليت: ياً   ثان
   إنْ كان الشخص كثري الشكوك  فهذا ال عربة لشكه، وال يؤخذ به؛ 

  .ألنه يكون حينئذ وسواساً فال يلتفت إليه
   وإنْ مل يكن الشخص كثري الشكوك فإنه تبطل صالته ولو مل يعمل 

اب أوىل؛ ألنه إذا شك فاألصل عمالً وقت الشك، فإذا عمل عمالً فمن ب
عدم النية وإذا عمل عمالً فإنه يكون بغري نية فتبطل الصالة، واهللا تعاىل 

    .أعلم

                                 
  .٢/٥٩٥،شرح العمدة ٣/٢٦٠فتح العزيز مع اموع ) ١(
  .٢٩٤-٢/٢٩٣انظر الشرح املمتع ) ٢(
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  يف صفة الصالة: الفصل الرابع
  :وفيه تسع مسائل

  . حكم السجود على بعض الكف: املسألة األوىل 
  .حكم السجود على ظاهر القدم: املسألة الثَّانية 

إذا ترك املصلي واواً أو حرفاً من تشهد ابن مسعود : لة الثَّالثة املسأ
tفما احلكم؟  .  

  .   يف التشهد األخريeحكم الصالة على النيب : املسألة الرابعة 
  . يف التشهدeالقدر ازئ من الصالة على النيب : املسألة اخلامسة 

 يف الصالة على )آل ( مكان ) أهل ( إجزاء إبدال : املسألة السادسة 
  .e النيب

  .ما يسن فيه اجلهر أو اإلسرار من السالم لإلمام: املسألة السابعة 
  .حكم نية اخلروج من الصالة بالسالم: املسالة الثَّامنة 
  . عمل القلب إنْ طال هل يبطل الصالة؟: املسألة التاسعة
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٢٩٥ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

  . )١(حكم السجود على بعض الكف: املسألة األوىل ]  ٥٩[
أنه ال جيزئ السجود على بعض : ار ابن حامد رمحه اهللا تعاىلاخت
  . )٢(الكف

   :دليل هذا القول   
بأنَّ املصلِّي أُِمر بالسجود على كفيه، وهذا قد :    ميكن االستدالل له

  .سجد على بعضها، فلم يتحقق فعل املأمور به على الوجه الذي أُِمر به
  

  .عض الكف جيزئأنَّ السجود على ب : القول اآلخر
  . )٤(،والشافعية)٣(   وهو املذهب عند احلنابلة

   : دليل هذا القول   
 أُِمرت أنَّ (( :eقال النيب :    حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما قال

 واليدين - وأشار بيده على أنفه -اجلبهة: أسجد على سبعة أعظم

                                 
هذه املسألة واليت تليها مبنيتان على القول بوجوب السجود على الكفني ) ١(

  .والقدمني،وهو املذهب عند احلنابلة واألصح عند الشافعية
  ٢/٦٧،اإلنصاف١/٤٥٤املبدع) ٢(
 ،١/٤٥٤املبدع ،١/٥٦٨شرح الزركشي ،١/٤٣٥الفروع ،٢/٢٠٢املغين) ٣(

  ٢/٦٧اإلنصاف
  ١/١٦٠،أسىن املطالب١/١٦٩تاج،مغين احمل٤٢٩-٣/٤٢٨اموع) ٤(
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٢٩٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١( متفق عليه))والركبتني وأطراف القدمني
أنه أُِمر بالسجود على اليدين وقد سجد  : داللة من احلديثوجه ال   

  . )٢(عليهما
الذي يظهر يل رجحانه أنه إذا سجد على بعض الكف أنْ  :    الترجيح

  .ذلك جيزئه؛ ألنه بذلك يسمى ساجداً على يده، واهللا تعاىل أعلم
  
  
  . حكم السجود على ظاهر القدم: املسألة الثَّانية ]  ٦٠[

  . )٣(أنه جيزئ: اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)٤(   وهو املذهب عند احلنابلة

   :أدلَّة هذا القول   
حديث أبن عباس رضي اهللا عنهما يف الصحيحني ويف بعض  -١

                                 
كتاب األذان باب السجود على ) مع الفتح٨١٢ح٢/٣٤٧(البخاري) ١(

كتاب الصالة باب أعضاء السجود والنهي عن ) مع النووي٤/٢٠٧(األنف،ومسلم
  .كف الشعر والثوب وعقص الرأس يف الصالة

  ٢/٢٠٢املغين) ٢(
  ٢/٦٧،اإلنصاف١/٤٥٤املبدع) ٣(
 ،١/٤٥٤املبدع ،١/٥٦٨شرح الزركشي ،١/٤٣٥عالفرو ،٢/٢٠٢املغين) ٤(

  ٢/٦٧اإلنصاف
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٢٩٧ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

  .))والقدمني (( )) والرجلني ((ات ـالرواي
 . )١(أنه يكون بذلك قد سجد على القدمني : وجه الداللة   
ذا سجد على ظاهر القدمني ال خيلو ذلك من إصابة بعض أنه إ -٢

أطراف قدميه األرض، فيكون ساجداً على أطراف 
  . )٢(القدمني

  
  .أنه ال جيزئ : القول اآلخر

  . )٣(   وهو األصح عند الشافعية
   :   دليل هذا القول

  .)) وأطراف القدمني (( وفيه -املتقدم-حديث أبن عباس رضي اهللا عنهما 
أنه قيد السجود على أطراف القدمني، وأما الروايات اليت  :وجه الداللة   

 أطراف ((ورد فيها إطالق القدمني والرجلني فهي مطلقة قيدتـها رواية 
  . )٤(، فتبين أنَّ املراد هو أطراف القدمني))القدمني 

زئ، الذي يظهر يل رجحانه أنَّ السجود على ظاهر القدم جي:    الترجيح

                                 
  ٢/٢٠٢املغين) ١(
  ١/٥٩٦املغين) ٢(
أسىن  ،١/١٦٩مغين احملتاج ،١/٣٦١روضة الطالبني ،٤٢٩-٣/٤٢٨اموع) ٣(

  ١/١٦٠املطالب
  ٢/٣٤٦فتح الباري) ٤(
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٢٩٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

وإنْ كان خالف األوىل وخالف السنة، وذلك ألنَّ الساجد على ظاهر 
  . قدمه البد أنْ يصيب األرض ببعض أطراف ظاهر قدمه، واهللا تعاىل أعلم

  
  
إذا ترك املصلي واواً أو حرفاً من تشهد ابن : املسألة الثَّالثة ]  ٦١[

  . )٢( فما احلكم؟)١( tمسعود 
أنه إذا ترك حرفاً أو واواً من تشهد ابن : اىلاختار ابن حامد رمحه اهللا تع

  . )٣( أنه ال جيزئه ذلك التشهدtمسعود 

                                 
التحيات هللا والصلوات والطيبات،السالم عليك :( هيtصيغة تشهد ابن مسعود ) ١(

ها النيب ورمحة اهللا وبركاته،السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني،أشهد أن ال إله أي
مع ٨٣١ح٢/٣٦٣(أخرجه البخاري ) إال اهللا وأشهد أنَّ حممداً عبده ورسوله

كتاب ) مع النووي٤/١١٥(كتاب األذان باب التشهد يف األخرية،ومسلم) الفتح
  .الصالة باب التشهد يف الصالة

ألة مبنية على القول بوجوب التشهد،وهو املذهب عند احلنابلة والشافعية هذه املس) ٢(
 وعند الشافعية تشهد ابن tإال أنَّ املختار عند احلنابلة هو تشهد ابن مسعود 

  .  عباس رضي اهللا عنهما
 أن يأيت بنصه tهل يلزم املصلِّي الذي أتى بتشهد ابن مسعود : وصورة املسألة هي

ديث أو إن ترك حرفاً منه فإنَّ ذلك جيزئ، وليس املراد أنه ال جيزئ كما ورد يف احل
  ) ١/٤٤٠تصحيح الفروع: انظر( .tإال تشهد ابن مسعود 

  ٢/١١٦،اإلنصاف١/٥٨٣شرح الزركشي) ٣(
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٢٩٩ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

  . )١(   وهو قول بعض احلنابلة
   : دليل هذا القول   

 بـهذه t علمه ابن مسعود eبأنَّ الرسول :    ميكن االستدالل لـهم
  . الصيغة، فال جيوز أنْ ينقص منها و ال يزاد عليها

  
إنْ اسقط لفظة ساقطة يف بعض التشهدات املروية فإنَّ  : خرالقول اآل
  .ذلك جيزئه

  .)٣(،والشافعية)٢(   وهو املذهب عند احلنابلة
   :   أدلَّة هذا القول

أنَّ الذي يتعني اإلتيان به هو ما اجتمعت عليه مجيع  -١
  .)٤(التشهدات

                                 
 ،١/٤٤٠،تصحيح الفروع١/٤٦٤،املبدع١/٥٨٣،شرح الزركشي٢/٢٢٣املغين) ١(

  ٢/١١٦اإلنصاف
 ،١/٤٤٠،تصحيح الفروع١/٤٦٤،املبدع١/٥٨٣،شرح الزركشي٢/٢٢٢املغين) ٢(

  ٢/١١٦اإلنصاف
: ،وهذا ما يفهم من قولـهم١/٣٦٩،روضة الطالبني٣/٤٥٩،اموع١/١٤١األم) ٣(

فاملفهوم منه أنه إذا أسقط بعض األلفاظ اليت سقطت يف بعض . أقل التشهد كذا
عنهما كما التشهدات أنَّ ذلك جيزئه،مع أنـهم اختاروا تشهد ابن عباس رضي اهللا 

  .تقدم
  ٢٢٣/املغين) ٤(
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٣٠٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 اًأنَّ الزائد سقط يف بعض األلفاظ، وهو مل يسِقط شيئاً متفق -٢
  .)١(عليه يف مجيع األلفاظ

الذي يظهر يل رجحانه أنَّ الواجب على من أتى بتشهد ابن  : الترجيح   
 أنْ يأيت به كما جاء عنه يف احلديث؛ ألنَّ اللفظ الوارد عن tمسعود 

 جيب التقيد به، وعدم الزيادة عليه أو النقص منه، وجيزئه أنْ يأيت eالنيب 
 أو عن غريه إذا اختلفت الروايات tد مبا صح يف رواية عن ابن مسعو

 أو عن tعنه أو عن غريه، وال يضره اختالف الرواية عن ابن مسعود 
غريه من الصحابة الذين رووا أحاديث التشهد يف الصالة، واهللا تعاىل 

  .أعلم
  
  
  يف التشهد eحكم الصالة على النيب : املسألة الرابعة ]  ٦٢[

  . األخري
  . )٢(أنـها ركن:  اهللا تعاىلاختار ابن حامد رمحه

 ،)٣(ذهب عند احلنابلةـ   وهو رواية عن اإلمام أمحد، هي امل

                                 
  ١/٤٤٦املمتع) ١(
  ٣٣مسائل أيب بكر ص) ٢(
شرح  ،١/٤٦٤الفروع ،٢/١٨٤املستوعب ،٣٣مسائل أيب بكر ص) ٣(

= 
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٣٠١ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

  . )١(والشافعية
   :أدلَّة هذا القول   

علَيِه وسلِّموا  يا أَيها الَِّذين آمنوا صلُّوا (قوله تعاىل  -١
  .)٢()تسِليما

 خرج eيب  أنَّ الن((: وفيه)٣(tحديث كعب بن عجرة  -٢
يا رسول اهللا قد علمنا كيف نسلِّم عليك، : علينا، فقلنا

اللهم صلِّ على حممد : قولوا: قال. فكيف نصلي عليك؟
وعلى آل حممد كما صلَّيت على آل إبراهيم إنك محيد جميد، 
اللهم بارك على حممد وعلى آل حممد كما باركت على آل 

 .)٤( متفق عليه))إبراهيم إنك محيد جميد

                                  
=  

  ٢/١١٦اإلنصاف  ،١/٤٩٧املبدع ،١/٥٨٧الزركشي
أسىن  ،١/٣٣٢روضة الطالبني ،٣/٤٦٥اموع ،٢/١٣٧احلاوي ،١/١٤٠األم) ١(

  ١/١٦٥املطالب
  ) ٥٦(حزاب آية رقمسورة األ) ٢(
كعب بن عجرة بن أمية بن عدي بن عبيد البلوي،حليف األنصار،شهد بيعة : هو) ٣(

هـ ٥٢هـ وقيل٥١سكن الكوفة وتويف باملدينة سنة الرضوان وغريها،
ذيب األمساء :انظر ترمجته يف.( سنة٧٧ سنة وقيل٧٥وله من العمر هـ،٥٣وقيل

  ) ٣٠٥-٥/٣٠٤حابةاإلصابة يف متييز الص ،٢/٦٨واللغات
 ،rكتاب الدعوات باب الصالة على النيب ) مع الفتح٦٣٥٧ح١١/١٥٦(البخاري) ٤(

= 
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٣٠٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

، واألمر eأنَّ اهللا تعاىل أمر بالصالة على النيب  : وجه الداللة   
للوجوب، وال موضع جتب فيه الصالة عليه أوىل من الصالة 

 .)١(املفروضة، واألصل يف الوجوب أنه فرض فإذا ترك بطلت الصالة
عن الكيفية وليس فيه ذكر بأنَّ السؤال يف احلديث : وأجيب عنه   

بني تعيني املوضع أو تبيني الكيفية، فاألمر هنا لإلرشاد وفرق  املوضع،
 .)٢(والتعليم

 tبأنه قد ورد ذكر املوضع كما يف حديث أيب مسعود : ويناقش   
 . األيت
 إذا حنن صلينا ((: وفيه زيادة)٣(tحديث أيب مسعود البدري  -٣

 أخرجه الدار قطين واحلاكم وابن حبان ))عليك يف صالتنا 
 .)٤(والبيهقي

                                  
=  

  . بعد التشهدrكتاب الصالة باب الصالة على النيب ) مع النووي٤/١٢٦( ومسلم
  ١/٤٩٧،املبدع١/٤٧٦،املمتع١/١٤٠األم) ١(
  ٣/٤٢٤،٢٢٥الشرح املمتع) ٢(
واختلف يف شهوده  ي األنصاري،شهد العقبة،عقبة بن عمرو بن ثعلبة اخلزرج: هو) ٣(

وقيل إنه مات بالكوفة  هـ،٤٠بدراً  وجزم البخاري بأنه شهدها،مات بعد سنة 
  ) ٤/٢٥٢اإلصابة يف متييز الصحابة :انظر ترمجته يف.(وقيل باملدينة

مع  ١٩٥٩ح٥/٢٨٩( وابن حبان إسناده صحيح،: وقال) ١/٢٦٩( احلاكم) ٤(
 هذا إسناد حسن متصل،: وقال) ١/٣٥٤( رقطينوالدا ،)اإلحسان

= 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٣٠٣ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

 ال صالة ((: قالe أنَّ رسول )١(tحديث سهل بن سعد  -٤
 أخرجه الدارقطين ))ملن مل يصلِّ على نيب اهللا يف صالته

 . )٢(واحلاكم والبيهقي
أنَّ الصالة عبادة تفتقر صحتها إىل ذكر اهللا، فافتقرت إىل ذكر  -٥

  . )٣( كاألذانeالنيب 

                                  
=  

هذه الزيادة ) : ٤/١٢٤(وقال النووي يف شرح مسلم ،)١٤٧-٢/١٤٦(بيهقيوال
إذا حنن ((:وقوله: قال بعضهم) : ١/٤٢٦(وقال الزيلعي يف نصب الراية. صحيحة

 زيادة تفرد بـها ابن إسحاق وهو صدوق وقد صرح ))صلينا عليك يف صالتنا
  . ما خياف من تدليسهبالتحديث فزال 

سهل بن سعد بن مالك بن خالد اخلزرجي األنصاري الساعدي،كان امسه : هو) ١(
،وكان عمره حني r سهالً،وهو ممن روى احلديث عن النيب rحزناً فسماه النيب 

هـ،وقيل إنه ٩١هـ وقيل٨٨تويف باملدينة سنة  مخس عشرة سنة،rتويف النيب 
ذيب األمساء :انظر ترمجته يف.(دينةآخر من مات من الصحابة يف امل

  ) ٣/١٤٠،اإلصابة يف متييز الصحابة١/٢٣٨واللغات
مل خيرج هذا احلديث على شرطهما،فإنهما مل خيرجا : وقال،)١/٢٦٩(احلاكم) ٢(

 والبيهقي يف معرفة السنن واآلثار،)١/٣٥٥(عبداملهيمن،والدارقطين
: الدارقطين: الساعدي قال عنهويف إسناده عبداملهيمن بن عباس  ،)٣٧٢٠ح٣/٦٩(

وضعف ) : ٢/٦٤(واٍه،قال القاضي عياض يف الشفاء: ليس بالقوي،وقال الذهيب
  .أهل احلديث كلهم رواية هذا احلديث

  ١/١٢٩،الروايتني والوجهني٢/١٣٨احلاوي) ٣(
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٣٠٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  :األقوال األخرى
  :   للعلماء يف املسألة ثالثة أقوال

  . ما تقدم من اختيار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل ومن وافقه:   أحدها 
  . أنها واجبة : والقول الثَّاين   

  . )١(   وهو رواية عن  اإلمام امحد رمحه اهللا تعاىل
  : أدلَّة هذا القول   

 اللذين مرا t   استدلوا بآية سورة األحزاب وحديث كعب بن عجرة 
  .يف أدلَّة القول األول

أنهما وردا بصيغه األمر، واألمر للوجوب، ومل  :    ووجه الداللة  منهما
جنعله ركناً؛ ألنه حيتمل اإلجياب واإلرشاد، فمع هذا االحتمال ال يكون 

  . )٢(ركناً تبطل الصالة عند عدم فعله
  .أنها سنة :    القول الثَّالث

 ،)٤(فيةـاحلنب ـذهـوم ،)٣(دـام أمحـن اإلمـة عـو روايـ    وه
                                 

  ٢/١١٦،اإلنصاف١/٤٩٧،املبدع١/٤٦٤،الفروع٢/٢٢٩،املغين٢/٨٤املستوعب) ١(
  ٣/٤٢٥ح املمتع،الشر١/٤٧٦املمتع) ٢(
وقد  ،٢/١١٦اإلنصاف ،١/٤٩٧املبدع ،٢/٢٢٨املغين ،٣٣مسائل أيب بكر ص) ٣(

شرح  ،٢/٢٢٩املغين:انظر( .نقل عن اإلمام أمحد الرجوع عن هذا القول
  ) ١/٥٨٧الزركشي

  ١/٤٧٧،الدر املختار مع حاشية ابن عابدين١/٥٤،االختيار١/٢١٣بدائع الصنائع) ٤(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٣٠٥ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

  . )١(واملالكية
   : أدلَّة هذا القول   

إذا فرغ (( :eقال رسول اهللا :  قالtحديث أيب هريرة  -١
من عذاب : أحدكم من التشهد اآلخر فليتعوذ باهللا من أربع

جهنم، ومن عذاب القرب، ومن فتنة احمليا واملمات، ومن شر 
  .)٢( أخرجه مسلم))املسيح الدجال

 أمر باالستعاذة عقب التشهد من غري eأنَّ الرسول : لداللة   وجه ا
 .  )٣ (eفصل، فدل علي أنه ال جتب الصالة علي النيب 

أنها ذكر يفعل بعد التشهد وقبل السالم، فلم يكن واجباً،  -٢
 . )٤(tكالتعوذ من األربع السابقة يف حديث أيب هريرة 

الصالة عليهم يف القياس علي سائر األنبياء  يف عدم وجوب  -٣
 .)٥(الصالة

                                 
  ٦٧،القوانني الفقهية ص١/٨٤ابن رشد،مقدمات ١/٨٥اإلشراف) ١(
كتاب املساجد ومواضع الصالة باب استحباب التعوذ من عذاب ) ٥/٨٨(مسلم) ٢(

القرب وعذاب جهنم وفتنة احمليا واملمات وفتنة املسيح الدجال ومن املأمث واملغرم بني 
  .التشهد والسالم

  ٢/٢٢٩املغين) ٣(
  ١/١٢٩الروايتني والوجهني) ٤(
  ١/٨٦اإلشراف) ٥(
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٣٠٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

أنه جلوس يف موضع للتشهد، فال جتب فيه الصالة على النيب  -٤
eباعيةِقب الركعتني يف الصالة الر١(، كاجللوس ع( . 

أنَّ األصل براءة الذمة، وما استدل به املوجبون أو القائلون  -٥
  .)٢(بأنـها ركن ليس ظاهراً  على ما ذهبوا إليه

 سنة يف eذي يظهر يل رجحانه هو  أنَّ الصالة على النيب ال :   الترجيح
  ،)٣(التشهد األخري
  :  وذلك ألمور

أنَّ حديثي كعب  بن عجرة وأيب مسعود البدري رضي اهللا عنهما غري -١
 مل eصرحيني يف الوجوب بل األقرب أنه لإلرشاد والتعليم؛ ألنَّ الرسول 

  .ن كيفية الصالة عليهيبتدئهم باألمر بل أجابـهم  عن سؤالـهم ع
  . حديث ضعيفtأنَّ حديث سهل بن سعد الساعدي -٢
أنَّ العبادات توقيفية من الشارع، وال يلزم االنسان مبا مل  يرد يف -٣

  .الشرع اإللزام به، واالصل براءة الذمة
واحلاصل : بعد ذكر أدلة القائلني بالوجوب–   قال الشوكاين رمحه اهللا 

-ن األدلة ما يدلُّ علي مطلوب القائلني بالوجوب،  أنه مل يثبت عندي م

                                 
  ٣٣مسائل أيب بكر ص) ١(
  ٣/٤٢٥الشرح املمتع) ٢(
  ٣/٤٢٥الشرح املمتع) ٣(
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٣٠٧ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

وبعد هذا فنحن ال ننكر أنَّ الصالة  من أجل الطاعات اليت  :-مث قال
يتقرب بـها اخللق إىل اخلالق، وإنما نازعنا يف إثبات واجب من واجبات 
الصالة بغري دليل يقتضيه خمافة من التقول على اهللا مبا مل يقل، ولكن 

هد األخري بـها مما مل يدل عليه دليل صحيح وال ضعيف، ختصيص التش
ومجيع هذه األدلة اليت استدل بـها القائلون بالوجوب ال ختتص 

  .، واهللا تعاىل أعلم)١(هـ.ا.باألخري
  
  
 يف eالقدر ازئ من الصالة على  النيب : املسألة اخلامسة ]  ٦٣[

  .)٢(التشهد
ه ال جيزئ إال مجيع الصالة الواردة يف أن: اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

  .)٣(ني األخريت)) إنك محيد جميد (( إىل قوله tحديث كعب 
ا ـاب، وصاحبـو اخلطـأب: ة أيضاًـابلـاء احلنـ   واختاره من علم

التلخيص، : ا يفـاهر مـو ظـن، وهـع البحريـب، وجممـاملستوع

                                 
  ٢/٣٢١نيل األوطار) ١(
 يف التشهد األخري،وهو rهذه املسألة مبنية على القول بوجوب الصالة على النيب ) ٢(

  .املذهب عند احلنابلة والشافعية
  ٢/١١٤،اإلنصاف١/٤٦٦،املبدع١/٥٨٨،شرح الزركشي١/١٨٨التمام) ٣(
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٣٠٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)٢)(١(واملذهب
   : دليل هذا القول   

يا :  خرج علينا، فقلناe أنَّ النيب ((: وفيهtب بن عجرةَ    حديث كع
: قال. رسول اهللا قد علمنا كيف نسلِّم عليك، فكيف نصلي عليك؟

اللهم صلِّ على حممد وعلى آل حممد كما صلَّيت على آل إبراهيم : قولوا
إنك محيد جميد، اللهم بارك على حممد وعلى آل حممد كما باركت على 

  .)٣( متفق عليه)) إنك محيد جميدآل إبراهيم
، مث eأنَّ اجلميع مأمور به، كاألمر بالصالة على النيب  : وجه الداللة  

  .)٤(على الوجوب، فكذلك اآلل- eأي األمر بالصالة على النيب -ذلك 
بأنَّ أمرهم بـهذه الصيغة كان حينما سألوا تعليمهم : وأجيب عنه   

  . )٥(بتدئهم به ومل يeكيف يصلون على النيب 
  

                                 
  .يف الفقه احلنبلي املذهب يف املذهب أليب الفرج ابن اجلوزي،) ١(
  ) ٢/٢٤٢،مفاتيح الفقه احلنبلي١/١٤اإلنصاف :انظر( 
 ،١/٤٦٦املبدع ،١/٥٨٨شرح الزركشي، ٢/١٧٠املستوعب ،١/٣٥اهلداية) ٢(

  ٢/١١٤اإلنصاف
  ) ١٩٩(سبق خترجيه  ص) ٣(
  ٢/٢٣١،املغين١/١٨٨التمام) ٤(
  ٢/٢٣٢املغين) ٥(
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٣٠٩ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

 (( فقط أي قوله eأنَّ الواجب هو الصالة على النيب  : القول اآلخر
  ))اللهم صلِّ على حممد 

  . )٢(،والشافعية)١(   وهو مذهب احلنابلة
   :أدلَّة هذا القول   

 وردت بألفاظ خمتلفة، فوجب eأنَّ صيغ الصالة على النيب  -١
 وهو الصالة على أنْ جيزئ منها ما اجتمعت عليه األحاديث،

  .)٣( وحده فقطeالنيب 
أنَّ الصالة على اآلل لو كانت واجبة يف التشهد لشرط  -٢

، فلما مل يشترط eذكرهم يف األذان، كاشتراط ذكر النيب 
  .)٤(يف األذان مل جيب يف التشهد

الذي يظهر يل رجحانه أنَّ القدر ازئ هو صيغة ثابتة عن  : الترجيح   
 فإنها جتزئ من يأيت بـها، eصيغة ثبتت عن الرسول  ، فكل eالنيب 

وال ينقص من صيغة ما ليس مبذكور يف أخرى، وال يزيد عليها ما هو 
مذكور يف صيغة أخرى، بل يتقيد بالصيغة اليت يذكرها فيأيت بـها كما 

                                 
 املبدع ،١/٥٨٨شرح الزركشي ،١/٤٤٣الفروع ،٢/٢٣١املغين ،١/١٨٨التمام) ١(

  ٢/١١٤اإلنصاف ،١/٤٦٦
  ١/١٦٥،أسىن املطالب٣/٤٦٦،٤٦٤،املهذب واموع١/١٤١األم) ٢(
  ١/٤٦٦،املبدع١/٥٨٨شرح الزركشي) ٣(
  ١/١٨٨التمام) ٤(
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٣١٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  . هي مروية، واهللا تعاىل أعلم
  
  
يف ) آل ( مكان ) أهل ( إجزاء إبدال : املسألة السادسة ]  ٦٤[

  .)١( يف التشهدeالصالة على النيب 
  . )٢(أنه ال جيزئ: اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

أبو حفص العكربي، وصوبه :    واختاره من علماء احلنابلة أيضاً
  . )٤)(٣(املرداوي

   :   أدلَّة هذا القول
وقد ورد )٥(tأنَّ ذلك خمالف للفظ حديث كعب بن عجرة  -١

                                 
شهد األخري يف هذه املسألة متفرعة على القول بوجوب الصالة على اآلل يف الت) ١(

  .الصالة وهو املذهب عند احلنابلة
  ٢/٧٩،اإلنصاف٢/٢٣٢املغين) ٢(
هـ،تفقه على تقي ٨١٧علي بن سليمان بن أمحد املرداوي الصاحلي،ولد سنة : هو) ٣(

: قاضي القضاة بدر الدين السعدي،ومن مصنفاته: الدين بن قُندس،ومن تالمذته
حيح الفروع والتنقيح املشبع والتحرير اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف وتص

  ) ٢٩٨-٥/٢٩٠املنهج األمحد: انظر ترمجته يف.(هـ٨٨٥يف أصول الفقه،تويف سنة 
  ١/٤٤٤،تصحيح الفروع٢/٢٣٢،املغين١/١٩٠التمام) ٤(
  ) ١٩٩(سبق خترجيه ص) ٥(
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٣١١ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

  .)١(فيه ذكر اآلل
أنَّ معنامها خمتلف فاألهل هم القرابة، واآلل هم األتباع يف  -٢

  .)٢(الدين
  

  .أنه جيزئ : القول اآلخر
  . )٣(   وهو وجه عند احلنابلة

   :أدلَّة هذا القول   
  . )٤(أنَّ معنامها واحد وهو أهل دينه -١
أنَّ األصل يف اآلل األهل، فأبدلت الـهاء مهزة، ولذلك لو  -٢

  .)٥(لأُهي: قيل لصغر 
بأنَّ بعض العلماء :  هو أهل)) آل (( بأنَّ أصل وأجيب عن قولـهم   
إذا رجع مسي بذلك من يؤول ) آل(من ) أول(هو ) آل ( إنَّ أصل : قال

ويقويه أنه ال يضاف إال إىل معظم فيقال آل . إىل الشخص ويضاف إليه
الباً إىل وال يضاف آل أيضاً غ. القاضي وال يقال آل احلجام خبالف أهل

                                 
  ٢/٢٣٢املغين) ١(
  ٢/٧٩اإلنصاف) ٢(
  ٢/٧٩،اإلنصاف١/٤٤٣،الفروع٢/٢٣٢،املغين١/١٩٠التمام) ٣(
  ٢/٢٣٢املغين) ٤(
  ١/٤٧٧،املمتع١/١٩٠التمام) ٥(
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٣١٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  . )١(غري العاقل وال إىل املضمر عند األكثر خبالف أهل
ومن قال أصله أهل فقلبت الـهاء ألفاً فقد :    وقال شيخ اإلسالم 

غلط، فإنه قال ما ال دليل عليه، وادعى القلب الشاذ بغري حجة مع خمالفته 
  .)٢(لألصل

) آل ( لى كلمة الذي يظهر يل رجحانه  أنَّ االقتصار ع : الترجيح   
، eمتعين؛ ألنه اللفظ الذي وردت به نصوص الصالة على النيب 

 ينبغي أنْ تذكر كما قالـها الرسول eواألذكار الواردة عن الرسول 
e ناها واجبة أم سنة، واهللا تعاىل عدد من غري تبديل وال زيادة، وسواء

  . أعلم
  
  
و اإلسرار من السالم ما يسن فيه اجلهر أ: املسألة السابعة ]  ٦٥[

  . لإلمام
أنه يسر به عن ميينه وجيهر به عن : اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

  . )٣(يساره

                                 
  ١١/١٦٤فتح الباري) ١(
  ٢٢/٤٦٣جمموع فتاوى شيخ اإلسالم) ٢(
  ٢/٨٣،اإلنصاف١/٤٧٠،املبدع٢/٢٤٨،املغين١/١٩٧التمام) ٣(
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٣١٣ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

  . )٣)(٢(، واحلاوي الكبري)١(   وقدمه يف الرعاية الكربى
   :    دليل هذا القول

   لكي ال يسابق املأموم اإلمام يف السالم أو يف القيام للقضاء إنْ كان 
  .)٤(قاًمسبو

  
  :األقوال األخرى

  :   للعلماء يف املسألة أربعة أقوال
  . ما تقدم من اختيار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل ومن وافقه:    أحدها

  . أنه جيهر به عن ميينه ويسر به عن يساره :    والقول الثَّاين
  . )٦(،واملالكية)٥(   وهو مذهب احلنابلة

   :أدلَّة هذا القول   

                                 
الرعاية االكربى ألمحد بن محدان املعروف بابن محدان،ا نقول كثرية جداً لكنها ) ١(

  ) ٢/٢٤٤،مفاتيح الفقه احلنبلي١/١٤اإلنصاف .(غري حمررة
 .احلاوي الكبري لعبدالرمحن بن عمر الضرير البصري مدرس املستنصرية) ٢(

  ) ٢٢٠،املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد ص١/١٤اإلنصاف :انظر(
  ٢/٨٣،اإلنصاف١/٤٧٠املبدع) ٣(
  ١/٤٧٠،املبدع٢/٢٤٨املغين) ٤(
  ٢/٨٣،اإلنصاف١/٤٧٠،املبدع١/٤٤٥،الفروع٢/٢٤٨،املغين١/١٩٧التمام) ٥(
  ١/٤٩،جواهر اإلكليل١/٢٤٤الشرح الكبري) ٦(
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٣١٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

حذف (( :eقال رسول اهللا :  قالtأيب هريرة حديث  -١
  .)١( أخرجه أبوداود والترمذي))السالم سنة

أنه روي عن اإلمام أمحد رمحه اهللا أنَّ   : وجه الداللة من احلديث   
 . )٢(اجلهر بالتسليمة األوىل وإخفاء الثَّانية: معىن احلديث 

 ال ميده مداً بأنَّ الصحيح يف معىن احلديث هو أنْ:    وأجيب عنه
؛ ألنَّ احلذف إسقاط بعض الشيء، واجلزم )٣(كما قاله ابن املبارك

قطع له، فيتفق معنامها، واإلخفاء خبالفه، وخيتص ببعض السالم دون 
 . )٤(مجلته
أنَّ اجلهر يف غري القراءة إنما شرع لإلعالم باالنتقال من ركن  -٢

                                 
 كتاب الصالة باب حذف التسليم،والترمذي موقوفاً) ١٠٠٤ح١/٦١٠(أبوداود) ١(

: وقال ،))حذف السالم سنة((كتاب أبواب الصالة باب ما جاء أنَّ ) ٢٩٧ح٢/٩٣(
د أنه قال عن اإلمام أمح) ٢/٢٤٩(ونقل ابن قدامة يف املغين حديث حسن صحيح،

  .هذا حديث حسن صحيح: عن احلديث
  ٢/٨٤اإلنصاف) ٢(
 هـ،١١٨ولد سنة  عبداهللا بن املبارك بن واضح احلنظلي موالهم التركي،: هو) ٣(

: الربيع بن أنس اخلراساين وسليمان التيمي وعاصم األحول،وحدث عنه: روى عن
وله من  هـ،١٨١تويف سنة  معمر والثوري وأمحد بن حنبل وأبوداود وعبدالرزاق،

،شذرات ٣٧١-٨/٣٣٦سري أعالم النبالء: انظر ترمجته يف( . سنة٦٣العمر 
  ) ٢٩٧-١/٢٩٥الذهب

  ٢/٢٤٨املغين) ٤(
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٣١٥ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

ألوىل، فال إىل ركن، وقد حصل العلم باجلهر بالتسليمة ا
  . )١(يشرع اجلهر بغريها

  . جيهر بـهما : القول الثَّالث   
  . )٣(،ومذهب احلنفية)٢(   وهو وجه عند احلنابلة

   :أدلَّة هذا القول   
أنَّ التسليمة للخروج من الصالة فال بد فيه من اإلعالم  -١

 . )٤(وطريقه اجلهر به
يضا؛ ألنه ال يعلم أنَّ املقتدي حمتاج إىل مساع السالم الثَّاين أ -٢

  . )٥(هل يأيت به بعد األول أو يسجد قبله لسهو حصل له
  . يسر بـهما : القول الرابع   

  . )٦(   وهو قول عند احلنابلة
   : دليل هذا القول   
     

                                 
  ٢/٢٤٨املغين) ١(
  ٢/٨٣،اإلنصاف١/٤٧٠،املبدع١/٤٤٥الفروع) ٢(
  ١/٥٢٦،حاشية ابن عابدين١/٧٨،اجلوهرة النرية١/٢١٤بدائع الصنائع) ٣(
  ١/٢١٤ئعبدائع الصنا) ٤(
  ١/٥٢٦حاشية ابن عابدين) ٥(
  ٢/٨٣،اإلنصاف١/٤٧٠،املبدع٢/٢٤٨،املغين١/١٩٧التمام) ٦(
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٣١٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  . )١(قياساً على املأموم واملنفرد
سالم الذي يظهر يل رجحانه  أنَّ السنة هي اجلهر لإلمام بال :    الترجيح

جهة اليمني واليسار، ويؤيد هذا ما أخرجه النسائي رمحه اهللا تعاىل  عن 
 eقلت يا أم املؤمنني أنبئيين عن وتر رسول اهللا :  قال)٢(سعد بن هشام

 كنا نِعد له سواكه وطَهوره، فيبعثه اهللا ِلما شاء أنْ يبعثه من ((:قالت
عات ال جيلس فيهن إال عند الثَّامنة الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلِّي مثاين رك

 فهذا يف )٣())فيجلس فيذكر اهللا عز وجل ويدعو مث يسلِّم تسليما يسمعنا
الوتر وهو يصلى وحده، فمن باب أوىل إنْ كان إماماً؛ ألنه يقتدي به من 

  . بعده، وال دليل على التفرقة بني التسليمتني، واهللا تعاىل أعلم
  
  

                                 
  ١/٤٧٠املبدع) ١(
سعد بن هشام بن عامر األنصاري املدين،ابن عم أنس بن مالك،روى عن أبيه : هو) ٢(

محيد بن هالل ومحيد بن عبدالرمحن : وعائشة وابن عباس ومسرة وأنس،وروى عنه
انظر ترمجته .(احلسن البصري،وثقه النسائي وابن سعد وابن حباناحلمريي،و

  ) ٣/٤٨٣،تـهذيب التهذيب١٦٠-١/١٥٩اجلمع بني رجال الصحيحني:يف
وقال السندي . كتاب السهو باب أقل ما جيزئ من عمل الصالة) ٣/٦٠(النسائي) ٣(

هر به من اإلمساع أي جي) ) يسمعنا(() : مع السنن٣/٦١(يف حاشيته على النسائي 
  .حبيث نسمعه
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٣١٧ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

  . حكم نية اخلروج من الصالة بالسالم: امنة املسألة الثَّ] ٦٦[
  . )١(أنها ركن تبطل الصالة بتركها: اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

  .)٢(   وصححه ابن اجلوزي يف املذهب
  . )٣ (   وهو رواية عن اإلمام أمحد

  
  :األقوال األخرى

  :للعلماء يف املسألة ثالثة أقوال   
  . يار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل ومن وافقهما تقدم من اخت:    أحدها

أنها واجبة تبطل الصالة بتركها عمداً، وإن كان سهواً  : والقول الثَّاين   
  . فيسجد للسهو

ه ـ،ووج)٥(يةـكـالـ،وامل)٤(ةـلـابـند احلنـول عـو قـ   وه

                                 
 ،١/٥٩٤شرح الزركشي ،١/٤٤٦الفروع ،٢/٢٤٩املغين ،١/١٩٩التمام) ١(

  ٢/٨٦اإلنصاف ،١/٤٧١املبدع
  ٢/٨٦،اإلنصاف١/٤٧١املبدع) ٢(
 ،١/٤٧١املبدع ،١/٥٩٤شرح الزركشي ،١/٤٤٦الفروع ،١/١٩٩التمام) ٣(

  ٢/٨٦اإلنصاف
  ٢/٨٦،اإلنصاف١/٤٧١،املبدع١/٤٤٦الفروع) ٤(
،حاشية العدوي على ١/٥٢٣،مواهب اجلليل٦٨،القوانني الفقهية ص٤٢ صالكايف) ٥(

  ١/٢٤١،حاشية الدسوقي١/٢٤٥شرح أيب احلسن
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٣١٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  . )١(عند الشافعية
   :دليل القولني   

ة، فلم يصح مع عدم النية فيه أنَّ السالم نطق يف أحد طريف الصال
  . )٢(كاآلخر

بأنه قياس مع الفارق، فإنَّ النية اعتربت يف الطرف : وأجيب عنه   
األول لينسحب حكمها على بقية األجزاء، خبالف األخري، ولذلك 

  .)٣(افترق الطرفان يف سائر العبادات
  . أنها مستحبة :    القول الثَّالث

،وقول عند )٤(مام أمحد، هي املذهب عند احلنابلة   وهو رواية عن اإل
  . )٦(،واألصح عند الشافعية)٥(املالكية

   :أدلَّة هذا القول   

                                 
  ١/١٧٧،مغين احملتاج١/٣٧٢،روضة الطالبني٤٧٦،اموع٢/١٤٧احلاوي) ١(
  ٣/٤٧٦،اموع١/٤٥١،املمتع٢/٢٤٩املغين) ٢(
  ٢/٢٥٠املغين) ٣(
 ،١/٥٩٤شرح الزركشي ،١/٤٤٦الفروع ،٢/٢٤٩املغين ،١/٢٠٠التمام) ٤(

  ٢/٨٥اإلنصاف ،١/٤٧١املبدع
  ١/٢٤١،حاشية الدسوقي١/٥٢٣مواهب اجلليل) ٥(
،أسىن ١/١٧٧،مغين احملتاج١/٣٧٢،روضة الطالبني٣/٤٧٦،اموع٢/١٤٧احلاوي) ٦(

  ١/١٦٧املطالب
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٣١٩ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

  . )١(أنها عبادة فلم جتب النية للخروج منها، كسائر العبادات -١
بأنَّ الصالة ملَّا خالفت سائر العبادات يف أنَّ اخلروج :    وأجيب عنه

نطق كالدخول فيها، خالفتها يف أنَّ اخلروج منها ال منها ال يصح إال ب
 . )٢(يصح إال بنية تقترن بالنطق كالدخول فيها

  .)٣(أنَّ نية الصالة قد مشلت مجيع الصالة، والسالم من مجلتها -٢
بأنَّ النية األوىل نية مدِخلة، وال يناسب السالم الذي به : وأجيب عنه   

  .)٤(اخلروج إال نية خمِرجة
الذي يظهر يل رجحانه أنَّ نية اخلروج من الصالة بالتسليم  : الترجيح   

  .ركن، كنية الدخول فيها بالتكبري، واهللا تعاىل أعلم
  
  
  . عمل القلب إن طال هل يبطل الصالة؟: املسالة التاسعة ]  ٦٧[

  . )٥(أنها تبطل: اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

                                 
  ١/١٧٧،مغين احملتاج١/٤٥٠،املمتع٢/٢٥٠املغين) ١(
  ٢/١٤٧احلاوي) ٢(
  ١/١٧٧،مغين احملتاج١/٤٥٠،املمتع٢٥٠-٢/٢٤٩املغين) ٣(
  ١/٢٤١حاشية الدسوقي) ٤(
 ،٢٢/٦١٢،٦٠٤،جمموع فتاوى شيخ اإلسالم١/٦٧٦الشرح الكبري البن أيب عمر) ٥(

  ٢/٩٨،اإلنصاف١/٤٩٢،الفروع١/١١٢مدارج السالكني
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٣٢٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  . )١(ابن اجلوزي: ء احلنابلة أيضاً   واختاره من علما
  . )٢(   وهو وجه شاذ عند الشافعية

   :أدلَّة هذا القول   
  . )٣(القياس على بطالن الصالة بعمل اجلوارح إن طال -١

بأنه قياس مع الفارق، فعمل القلب ولو طال أشق : وأجيب عنه   
 . )٤(احترازاً من عمل اجلوارح

فهو شبيه صالة املرائي، وهو ال أنَّ مقصود الصالة مل حيصل،  -٢
  . )٥(يربأ بـها يف الباطن باالتفاق

  
  . أنها ال تبطل : القول اآلخر

 ،)٧(يةـفـحنـ،وال)٦(ةـلـابـنـحـب الــذهــو مــ   وه

                                 
  ٢/٩٨،اإلنصاف١/٤٩٢،الفروع١/٦٧٦الشرح الكبري البن أيب عمر) ١(
  ٤/٩٥،اموع٤/١٣١فتح العزيز مع اموع) ٢(
  ١/٦٧٦الشرح الكبري البن أيب عمر) ٣(
  ١/٤٩٣الفروع) ٤(
  ٢٢/٦١٢جمموع فتاوى شيخ اإلسالم) ٥(
 ،٢٢/٦١٢،٦٠٤جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ،١/٦٧٦الشرح الكبري البن أيب عمر) ٦(

  ٢/٩٨اإلنصاف ،١/٤٨٤املبدع ،١/٤٩٢الفروع  ،١/١١٢مدارج السالكني
  ١/٤١٧حاشية ابن عابدين) ٧(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٣٢١ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

  . )١(والشافعية
   :أدلَّة هذا القول   

 إنَّ أحدكم إذا ((: قالe أنَّ رسول اهللا tحديث أيب هريرة  -١
 عليه حىت ال يدري كم )٢(اءه الشيطان فَلَبسقام يصلِّي ج

لك أحدكم فليسجد سجدتني وهو صلَّى، فإذا وجد ذ
  .)٣( متفق عليه))جالس

 إذا نودي (( :eقال رسول اهللا :  قالtحديث أيب هريرة  -٢
بالصالة أدبر الشيطان وله ِضراط حىت ال يسمع األذان، فإذا 

بر، فإذا قضي التثويب  بـها أدب)٤(قضي األذان أقبل فإذا ثُو
ِطرخأُذكر كذا وكذا :  بني املرء ونفسه يقول)٥(أقبل حىت ي– 

                                 
  ٤/٩٥،اموع١٣١-٤/١٣٠فتح العزيز مع اموع) ١(
)٢ (سبتخفيف الباء،أي خلط عليه صالته وشككه فيها: لَب).٥/٥٧شرح مسلم: انظر (  
كتاب السهو  باب السهو يف الفرض ) مع الفتح١٢٣٢ح٣/١٢٥(البخاري) ٣(

كتاب املساجد ومواضع الصالة باب السهو ) مع النووي٥/٥٧(والتطوع،ومسلم
  .لصالة والسجود لهيف ا

بضم املثلثة وتشديد الواو املكسورة،واملراد به يف احلديث اإلقامة،وأصله من : ثٌوب) ٤(
،فتح ٤/٩٢شرح مسلم: انظر.(ثاب إذا رجع،ومقيم الصالة راجع إىل الدعاء إليها

  ) ٢/١٠٢الباري
  ) ٢/١٠٢،فتح الباري٤/٩٢شرح مسلم:انظر.(أي يوسوس بكسر الطاء،: خيِطر) ٥(
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٣٢٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 الرجل أنَّ يدري كم صلَّى، )١( حىت يظَلَّ–ما مل يكن يذكر 
 فليسجد – ثالثاً أو أربعاً -فإذا مل يدِر أحدكم كم صلَّى

  .)٢( متفق عليه))سجدتني وهو جالس
  : ووجه الداللة من احلديثني   

 أخرب أنَّ الشيطان يذكِّر املصلِّي بأمور حىت ال يدري e   أنَّ الرسول 
كم صلى، وأمره بسجدتني للسهو، ومل يأمره باإلعادة، ومل يفرق بني 

  . )٣(القليل والكثري
الذي يظهر يل رجحانه  أنَّ عمل القلب ال يبطل الصالة  : الترجيح   

 tلداللة حديثي أيب هريرة ولو طال، وإنْ كان ينقص أجرها، وذلك 
  .واهللا تعاىل أعلم. على صحة صالته 

                                 
بفتح الظاء وكسرها،واملعىن على الفتح أي خيطئ وعلى الكسر أي : يظَل) ١(

  ) ٢/١٠٣فتح الباري: انظر.(ينسى
ثالثاً -كتاب السهو باب إذا مل يدر كم صلَّى) مع الفتح١٢٣١ح٣/١٢٤(البخاري) ٢(

كتاب املساجد ) مع النووي٥/٥٧( سجد سجدتني وهو جالس، ومسلم-أو أربعاً
  .اب السهو يف الصالة والسجود لهومواضع الصالة ب

  ٢٢/٦١٢جمموع فتاوى شيخ اإلسالم) ٣(
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  يف سجود السهو: الفصل اخلامس
  :وفيه أربع مسائل

  .احلكم إذا اختلف على اإلمام من ينبهه: املسألة األوىل
  .إذا زاد اإلمام ركعة وجلس املأموم فهل ينتظر اإلمام أو يفارقه؟: املسألة الثَّانية
  .حكم صالة من قرأ يف الركوع أو السجود عمداً: املسألة الثَّالثة
  .إذا شك يف ترك واجب فهل يلزمه سجود السهو؟: املسألة الرابعة
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٣٢٥ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

  .)١(احلكم إذا اختلف على اإلمام من ينبهه: املسألة األوىل]  ٦٨[
  :اختلف النقل عن ابن حامد رمحه اهللا تعاىل يف هذه املسألة على قولني

أنه يسقط قولـهم، وال يرجع : ر رمحه اهللا تعاىلاختا:   القول األول-
  .)٢(إىل قول أحد منهم، بل يرجع إىل غلبة ظنه

  .)٤(،هي املذهب عند احلنابلة)٣(   وهو رواية عن اإلمام أمحد
  :دليل هذا القول   

  .)٥(   القياس على البينتني إذا تعارضتا، فإنهما تسقطان
  .)٦(أنه يرجع إىل قول خمالفه:  تعاىلاختار رمحه اهللا :  القول الثَّاين-

  .)٧(   وهو قول عند احلنابلة

                                 
كما لو سبح به رجل مبا يدل على أنَّ اإلمام زاد يف صالته،وسبح به رجل آخر مبا ) ١(

  ) ٣/٤٧٣الشرح املمتع: انظر.(يدل على أنَّ اإلمام مل يزد يف صالته
  ٢/١٢٦اإلنصاف) ٢ (
  ) ٢/١٢٦نصافاإل:انظر.(املروذي: نقلها عنه) ٣(
 ،وقال يف اإلنصاف٢/١٢٦،اإلنصاف١/٥٠٦،املبدع١/٥٠٩،الفروع٢/٤١٥املغين) ٤(

حمل قبول الثقتني والواحد إذا قلنا يقبل إذا مل يتيقن صواب ) : ١٢٦-٢/١٢٥(
هذا جادة املذهب . نفسه،فإن تيقن صواب نفسه مل يرجع إىل قولـهم،ولو كثروا

  .وعليه مجاهري األصحاب
  ١/٥٠٦،املبدع٢/٤١٥املغين) ٥(
  ٢/١٢٧،اإلنصاف١/٥٠٦املبدع) ٦(
  ٢/١٢٧،اإلنصاف١/٥٠٦،املبدع١/٥٠٩الفروع) ٧(
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٣٢٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  :دليل هذا القول   
  .   مل أقف له على دليل

  
  .أنه يأخذ بقول موافقه: القول الثَّالث يف املسألة
  .)٢(،واملذهب عند احلنفية)١(   وهو قول عند احلنابلة

  :دليل هذا القول   
  .)٣(إلمام قول اثنني فترجح قوله   أنه قد عضد قول ا

الذي يظهر يل رجحانه أنه إذا اختلف على اإلمام من ينبهه : الترجيح   
فإنَّ القولني يتساقطان، كل قول يسقط اآلخر، ويرجع اإلمام إىل غلبة 

  .، واهللا تعاىل أعلم)٤(ظنه
  
  

                                 
هو أشبه : ،وقال يف الوسيلة٢/١٢٧،اإلنصاف١/٥٠٦،املبدع١/٥٠٩الفروع) ١(

  .باملذهب
،حاشية ابن ٤٧٦،مراقي الفالح وحاشية الطحطاوي ص٢/٤٥٧فتح القدير) ٢(

،واملسألة عندهم فيما إذا اختلف املأموم مع ١/٩٣،الفتاوى الـهندية ٢/٩٤عابدين
  .اإلمام بعد السالم

  ١/٧٠٥الشرح الكبري البن أيب عمر) ٣(
  ٣/٤٧٣الشرح املمتع) ٤(
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٣٢٧ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

ل ينتظر إذا زاد اإلمام ركعة وجلس املأموم فه: املسألة الثَّانية]  ٦٩[
  .اإلمام أو يفارقه؟

  .)١(أنه جيب انتظار اإلمام: اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
،واملذهب عند )٣(،وقول عند املالكية)٢(   وهو رواية عن اإلمام أمحد

  .)٤(الشافعية
  :دليل هذا القول   

بوجوب متابعة اإلمام، وهنا متكن املتابعة :    ميكن االستدالل لـهم
  . تظارباالن

  
  :األقوال األخرى

  :للعلماء يف املسألة ثالثة أقوال   
  . ما تقدم من اختيار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل ومن وافقه:    أحدها

  .أنه جيب مفارقة اإلمام: والقول الثَّاين   

                                 
  ٢/١٢٧،اإلنصاف٢/٤١٤املغين) ١(
  ) ٢/١٢٧اإلنصاف:انظر.(املروذي: نقلها عنه) ٢(
حاشية  ،١/٢٦٧شرح الزرقاين ،٢/٥٦مواهب اجلليل ،٥٠الكايف ص) ٣(

  ١/٣٠٤وقيالدس
  ٢/١٧٠حلية العلماء) ٤(
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٣٢٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

،وقول عند )١(   وهو رواية عن اإلمام أمحد، هي املذهب عند احلنابلة
  .)٢(املالكية

  :هذا القولدليل    
   أنه ال جيوز له االقتداء مبن يعلم بطالن صالته، كما لو علم حدث 

  .)٣(اإلمام، واملفارقة هنا لعذر فتجوز
ينتظرون ما مل يسجد للخامسة فإنَّ فعل سلموا يف : القول الثَّالث   

  .احلال
  .)٤(   وهو املذهب عند احلنفية

  :دليل هذا القول   
  .)٥(خامسة فقد مت فرضه   أنه إذا سجد لل

أنه إذا قعد مقدار التشهد : بأنَّ هذا مبين على قولـهم: وجياب عنه   
وهذا غري صحيح بل ال تتم صالة املصلِّي حىت يسلِّم؛ . فقد متت صالته

  .  ألنَّ ختام الصالة التسليم

                                 
شرح  ،٢/١٢٧اإلنصاف ،١/٥٠٦املبدع ،١/٥٠٨الفروع ،٢/٢٧٣املستوعب) ١(

  ١/٢١١املنتهى
  ١/٢٦٧،شرح الزرقاين٢/٥٦مواهب اجلليل) ٢(
  ١/٥٠٦املبدع) ٣(
  ٢/٨٧،الدر املختار وحاشية ابن عابدين٤٧٠مراقي الفالح ص) ٤(
  ٢/٨٧الدر املختار مع حاشية ابن عابدين) ٥(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٣٢٩ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

الذي يظهر يل رجحانه أنه جيب انتظار اإلمام؛ لوجوب : الترجيح   
 إذا أمكن ذلك، وهاهنا ميكن متابعة اإلمام والسالم معه، واهللا متابعته

  .تعاىل أعلم
  
  
حكم صالة من قرأ يف الركوع أو السجود : املسألة الثَّالثة]  ٧٠[

  .عمداً
  .)١(أنَّ صالته باطلة: اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

  .)٢ (أبو الفرج الشريازي:    واختاره من علماء احلنابلة أيضاً
  .)٣(  وهو وجه عند الشافعية 

  :أدلَّة هذا القول   
 eأنَّ النيب : _وفيه_حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما  -١

 )) أال وإني نـهيت أنْ أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً((:قال
  .)٤(أخرجه مسلم

أنَّ األصل يف النهي التحرمي، وعلى هذا فتكون قراءة : وجه الداللة   
                                 

  ٢/١٣١،اإلنصاف١/٥٠٩املبدع) ١(
  ٢/١٣١،اإلنصاف١/٥٠٩املبدع) ٢(
  ١/٢٠٧،املنهاج ومغين احملتاج٤/١٢٧،اموع٤/١٤٦فتح العزيز مع اموع) ٣(
  .كتاب الصالة باب النهي عن قراءة القرآن يف الركوع والسجود) ٤/١٩٦(مسلم) ٤(
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٣٣٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

وع والسجود حراماً، وإذا فعل اإلنسان ما حيرم يف القرآن يف الرك
 .)١(العبادة فسدت

بأنَّ القراءة يف الركوع والسجود ليست حمرمة :    وأجيب عنه
 .)٢(لعينها، لكنها حمرمة باعتبار موضعها، فلم يكن ذلك مبطالً للصالة

  .)٣(القياس على ما إذا نقل ركناً فعلياً إىل موضع ركن آخر -٢
 بأنَّ الركن القويل ال خيل بصورة الصالة، خبالف الركن :وأجيب عنه   

  .)٤(الفعلي
  

  .أنَّ صالته ال تبطل: القول اآلخر
  .)٧(،واألصح عند الشافعية)٦(،واحلنفية)٥(   وهو املذهب عند احلنابلة

  :أدلَّة هذا القول   

                                 
  ٣/٤٨٩الشرح املمتع) ١(
  ٣/٤٨٩الشرح املمتع) ٢(
  ٤/١٢٧،اموع٤/١٤٦ح العزيز مع اموعفت) ٣(
  ١/٢٠٧،مغين احملتاج٤/١٢٧اموع) ٤(
  ٢/١٣١،اإلنصاف١/٥٠٩،املبدع١/٥٠٧،الفروع٢/٤٢٦املغين) ٥(
  ٢/١٧٢،البحر الرائق١/٧٣،املختار واالختيار١/١٦٧بدائع الصنائع) ٦(
اج ومغين ،املنه٤/١٢٧،اموع٤/١٤٦،فتح العزيز مع اموع٢/١٦٩حلية العلماء) ٧(

  ١/٢٠٧احملتاج
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٣٣١ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

  .)١(أنه ذكر مشروع يف الصالة يف اجلملة، فال تبطل به الصالة -١
  . )٢(ناء، وهذه األركان مواضع الثناءأنه ث -٢

الذي يظهر يل رجحانه أنَّ الصالة ال تبطل بقراءة القرآن يف :    الترجيح
، مع كون ذلك الشيء منهي عنه ال جيوز فعله، واهللا )٣(الركوع والسجود

  .تعاىل أعلم
  
  
إذا شك يف ترك واجب فهل يلزمه سجود : املسألة الرابعة]  ٧١[

  .السهو؟
أنه ال يلزمه سجود السهو إذا شك يف : ار ابن حامد رمحه اهللا تعاىلاخت

  .)٤(ترك واجب
  .)٥(   وهو املذهب عند احلنابلة

  :أدلَّة هذا القول   
أنه شك يف سبب السجود، فلم يلزمه بالشك، كما لو شك  -١

                                 
  ١/٥٠٩،املبدع١/٢٧٣الكايف البن قدامة) ١(
  ١/١٦٧بدائع الصنائع) ٢(
  ٣/٤٨٩الشرح املمتع) ٣(
  ٢/١٤٩،اإلنصاف٢/٤٣٦املغين) ٤(
  ٢/١٤٩،اإلنصاف١/٥٢٤،املبدع١/٨٤،احملرر٢/٤٣٦املغين) ٥(
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٣٣٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(يف الزيادة
  .)٢(أنَّ األصل عدم وجوبه، فال جيب بالشك -٢

  
  .يلزمه سجود السهوأنه : القول اآلخر

  .)٣(   وهو وجه عند احلنابلة
  :دليل هذا القول   

  .)٤(   أنه شك يف فعله وعدمه، واألصل عدم الفعل مع الشك
الذي يظهر يل رجحانه أنه جيب عليه سجود السهو إذا شك :    الترجيح

يف ترك واجب؛ ألنَّ األصل عدم الفعل، إال إذا غلب على ظنه شيء فإنه 
أخذ به، فإن غلب على ظنه الفعل فال سجود عليه، وإن غلب على ظنه ي

  .، واهللا تعاىل أعلم)٥(الترك فعليه سجود السهو

                                 
  ٢/٤٣٦املغين) ١(
  ١/٥٢٤املبدع،)١٥٨( القاعدة رقم٣٢٥قواعد ابن رجب ص) ٢(
 ،١/٥٢٤املبدع ،٣٢٥قواعد ابن رجب ص ،١/٨٤احملرر ،٢/٤٣٧املغين) ٣(

  ٢/١٤٩اإلنصاف
  ٣/٥٢١الشرح املمتع ،١/٥٢٤املبدع ،٢/٤٣٧املغين) ٤(
  ٣/٥٢٢الشرح املمتع: انظر) ٥(
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  يف صالة التطوع: الفصل السادس
  :وفيه ثالث مسائل 

  قضاء السنن الرواتب: املسألة األوىل 
  صالة التراويح ليلة الشك: املسألة الثَّانية 
  الة النافلة فوق الكعبة وداخلهاص:املسألة الثَّالثة 
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٣٣٥ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

  قضاء السنن الرواتب: املسألة األوىل ]  ٧٢[
  .)١(أنه يسن قضاؤها: اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

  .)٣(،واألظهر عند الشافعية)٢(   وهو املذهب عند احلنابلة
   :أدلَّة هذا القول   

 من نسيe: ))قال النيب :  قالtحديث أنس بن مالك  -١
متفق عليه ))صالة فليصلِّ إذا ذكرها، ال كفارة لـها إال ذلك

  .)٤()) أو نام عنها ((وزاد مسلم 
 .)٥(أنَّ احلديث عام يف الفرائض والنوافل : وجه الداللة   
يا (( : eقال النيب :  وفيه)٦(حديث أم سلمة رضي اهللا عنها -٢

                                 
    ١/٧٧٠الشرح الكبري البن أيب عمر،٢/٥٤٤املغين ) ١(
اإلنصاف ،٢/١٦،املبدع   ١/٥٤٥،الفروع ٢/٥٤٤،املغين ١/٢٠٥املستوعب ) ٢(

  واستثنوا أوقات النهي فال تقضى فيها الصالة    . ٢/١٧٨
  ١/٢٢٤،مغين احملتاج ٤/٤١،اموع ٢/٢١٧الوسيط ) ٣(
كتاب مواقيت الصالة باب من نسي صالة )  مع الفتح٥٩٧ح٢/٨٤(البخاري ) ٤(

كتاب املساجد ) مع النووي٥/١٩٣( فليصل إذا ذكرها،ومسلم واللفظ له 
   باب قضاء الفائتة واستحباب تعجيل قضائها  ومواضع الصالة

  ٤/١٠٢الشرح املمتع ) ٥(
أم املؤمنني هند بنت أيب أمية بن املغرية بن عبداهللا القرشية املخزومية،واسم : هي) ٦(

أبيها حذيفة وقيل سهيل،،تزوجها النيب بعد موت زوجها أيب سلمة بن عبداألسد 
ن أسلم قدمياً وهاجرت مع زوجها أيب  يف شوال سنة أربع،وكانت ممtبن املغرية 

= 
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٣٣٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

تاين ناس ابنة أيب أُمية سألت عن الركعتني بعد العصر وإنه أ
من عبد القيس فشغلوين عن الركعتني اللتني بعد الظهر فهما 

 .)١( متفق عليه))هاتان
 وصحابته eيف قصة نوم الرسول -)٢(tحديث أيب قتادة  -٣

 بالصالة، فصلَّى tمث أذَّن بالل ((:  وفيه-عن صالة الفجر
 .)٣(ه  مسلمأخرج )) ركعتني، مث صلَّى الغـداةeرسول اهللا 

 من مل (( :eقال رسول اهللا :  قال tرة حديث أيب هري -٤
 أخرجه ))يصلِّ ركعيت الفجر فليصلِّهما بعد ما تطلع الشمس 

                                  
=  

هـ وقيل يف خالفة يزيد بن ٥٩سلمة إىل احلبشة مث هاجرت إىل املدينة،توفيت سنة
ذيب األمساء :انظر ترمجتها يف.(معاوية وهي آخر أمهات املؤمنني موتاً

  ) ٢٤٢-٨/٢٤٠،اإلصابة يف متييز الصحابة ٢٦٢-٢/٢٦١واللغات
كتاب السهو باب إذا كلم وهو يصلي ) لفتح مع ا١٢٣٣ح٢/١٢٦(البخاري ) ١(

كتاب صالة املسافرين  وقصرها ) مع النووي٥/١٩٣(فأشار بيده واستمع،ومسلم  
  .باب األوقات اليت ى عن الصالة فيها 

احلارث بن ربعي بن بلدهة األنصاري اخلزرجي السلمي،وقيل امسه النعمان : هو) ٢(
 على أنه شهد أحداً وما بعدها،وكان وقيل عمرو،اختلف يف شهوده بدراً واتفق

-٧/١٥٥اإلصابة يف متييز الصحابة: انظر ترمجته يف.(rيقال له فارس رسول اهللا 
١٥٦ (  

كتاب املساجد ومواضع الصالة باب قضاء الفائتة ) مع النووي٥/١٩٣( مسلم  ) ٣(
  واستحباب تعجيل قضائها

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٣٣٧ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

 .)١(الترمذي
 قضى بعض السنن، eأنَّ النيب  : وجه الداللة من األحاديث   

 .  )٢(فيقاس الباقي عليه
  .)٣(أنها صالة مؤقتة فقضيت، كالفرائض -٥

ون الزمة البد من قضائها، خبالف بأنَّ الفرائض دي: وأجيب عنه   
  .)٤(النوافل فالقياس مع الفارق

بأنَّ الفرق يف اللزوم وعدمه ال يلزم منه منع : وميكن مناقشة اجلواب   
  .  استحباب قضاء غري الالزم أصالً

  
  :األقوال األخرى

  :   للعلماء يف املسألة أربعة أقوال

                                 
ا جاء يف إعادا بعد كتاب أبواب الصالة باب م) ٤٢٣ح ٢/٢٨٧(الترمذي ) ١(

 من مل يصل ركعيت الفجر ((بلفظ ) ١/٢٧٤(طلوع الشمس،وأخرجه أيضاً احلاكم 
حيح على شرط الشيخني ومل حديث ص: وقال ) ) حىت تطلع الشمس فليصلهما

وصححه األلباين يف  ،)٢/٤٨٤(البيهقيأخرجه أيضاً و ،ووافقه الذهيب، خيرجاه
  ) ٢٣٦١ح٥/٤٧٨(السلسلة الصحيحة 

    .٢/٥٤٤املغين ) ٢(
    .١/٢٢٤،مغين احملتاج ٢/٢١٧الوسيط ) ٣(
    .٢/٢١٧انظر الوسيط ) ٤(
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٣٣٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  . اهللا تعاىل ومن وافقهما تقدم من اختيار ابن حامد رمحه :    أحدها
ال تقضى إال ركعتا الفجر إىل وقت الضحى وركعتا  : والقول الثَّاين   

  .الظهر 
  .)١(   وهو قول عند احلنابلة 

   : أدلَّة هذا القول   
   استدلوا بأحاديث أم سلمة وأيب قتادة وأيب هريرة رضى اهللا عنهم 

  .اقي السنن الرواتب عليهااملتقدمة يف أدلَّة القول األول، ومل يقيسوا ب
  .ال تقضى إال ركعتا الفجر  : القول الثَّالث   

  .)٤(،واملالكية )٣(،ومذهب احلنفية)٢(   وهو رواية عن اإلمام أمحد
   :   أدلَّة هذا القول

  .   استدلوا حبديثي أيب هريرة وأيب قتادة رضى اهللا عنهما 
  .ال تقضى مطلقاً : القول الرابع   

                                 
اإلنصاف  ،٢/١٦املبدع  ،١/٥٤٥الفروع  ،٢/٥٤٤املغين  ،٢/٢٠٥املستوعب ) ١(

١/١٧٨.   
  . وحدوها إىل وقت الضحى  . ١/١٧٨،اإلنصاف ٢/١٦املبدع ) ٢(
وحدوها إىل وقت الزوال   . ١/٩١للباب ،ا٢/١٥،الدر املختار ٢/٨٤البحر الرائق ) ٣(

  .واشترطوا أن تفوت مع صالة الفجر املفروضة وإال فال تقضى 
،وحدوها ١/١٠٥،جواهر اإلكليل ٢/٧٩،مواهب اجلليل ٨٧القوانني الفقهية ص) ٤(

  . إىل وقت الزوال 
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٣٣٩ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

،ووجه عند )٢(،وقول عند املالكية )١(هو رواية عن اإلمام أمحد   و
   .)٣(الشافعية

   :أدلَّة هذا القول   
١- ِرد٤(أنَّ القضاء جيب بأمر جمدد، وهو مل ي(.  

بأنه ورد األمر به يف حديث أيب هريرة املتقدم، وهو : وأجيب عنه   
 .هاوإنَّ كان خاصاً بصالة الفجر فإنه يقاس عليها غري

القياس على الصالة غري املؤقتة اليت تفعل لعارض كتحية  -٢
ها إذا فاتت ال تقْاملسجد والكسوف، فإن٥(ىض(.  

بأنه قياس مع الفارق، فالرواتب عبادات مؤقتة فتخالف : وأجيب عنه   
  .)٦(الصلوات غري املؤقتة

ب يف الذي يظهر يل رجحانه هو أنه تقضى السنن الروات :    الترجيح
غري أوقات النهي إال ركعيت الفجر فتقضى ولو بعد صالة الفجر، وذلك 

ورود القضاء من ـه ولـلعموم حديث أنس بن مالك رضى اهللا عن

                                 
    .٢/١٧٨اإلنصاف ) ١(
    .٢/٧٩مواهب اجلليل ) ٢(
    .١/٢٢٤مغين احملتاج ،٤/٤٢،اموع ٢/٢١٧الوسيط ) ٣(
   .٢/٢١٧الوسيط ) ٤(
    .٤/٤١اموع : وانظر   .   ١/٢٢٤مغين احملتاج ) ٥(
   .٤/١٠٢الشرح املمتع ) ٦(
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٣٤٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 لبعضها، فيعمم احلكم على مجيعها، ولكن بشرط أنْ يكون eالرسول 
 تركها لعذر كالنوم والنسيان واالنشغال مبا هو أهم؛ ألنها عبادة مؤقتة فال

  .)١(تقبل يف غري وقتها إذا تعمد اإلنسان إخراجها عنه
   واستثنيت ركعتا الفجر من سائر الرواتب يف أنها تقضى بعد صالة 

 )٢(tالفجر يف وقت النهي إىل طلوع الشمس حلديث قيس بن عمرو 
 رجالً يصلي بعد صالة الصبح ركعتني ، فقال rرأى رسول اهللا : قال 

إني مل أكن صليت :  فقال الرجل ))ح ركعتان صالة الصب((:r رسول 
أخرجه  . rفسكت رسول اهللا . الركعتني اللتني قبلهما فصليتهما اآلن

  . ،  واهللا تعاىل أعلم)٣(أبو داود والترمذي وابن ماجه
                                 

   .٤/١٠٢الشرح املمتع ) ١(
قيس بن عمرو بن سهل بن ثعلبة بن احلارث األنصاري، روى عنه ابنه سعيد : هو) ٢(

 بن إبراهيم التيمي ومل يسمع وقيل مل يسمع منه وقيس بن أيب حازم وحممد
  )٧٤-٢٤/٧٢،ذيب الكمال٣/١٢٩٧االستيعاب:انظر ترمجته يف.(منه

كتاب الصالة باب من فاتته مىت يقضيها،والترمذي ) ١٢٦٧ ح ٢/٥١( أبو داود ) ٣(
. كتاب الصالة باب ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر ) ٤٢٢ح٢/٢٨٤(

حممد بن إبراهيم التميمي مل يسمع من : تصل إسناد هذا احلديث ليس مب: وقال 
كتاب إقامة الصالة والسنة فيها باب ما جاء ) ١١٥٤ح١/٣٦٥( قيس،وابن ماجه 

وصحح احلديث مبجموع . فيمن تفوته الركعتان قبل صالة الفجر مىت يقضيها 
وصححه األلباين يف ) ٢/٢٨٧(طرقه أمحد شاكر  يف حتقيق وشرح سنن الترمذي 

  ) .١١٢٨ ح ١/٢٣٦( داود صحيح سنن أيب
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٣٤١ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

   .)١(صالة التراويح ليلة الشك: املسألة الثَّانية ]  ٧٣[
  .)٢(ىأنها تصلَّ: اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

  .)٣(   وهو املذهب عند احلنابلة 
   :   أدلَّة هذا القول

 عن )٤(نـرمحـد الـن عبـة بـث أيب سلمـديـح -١
                                 

ملذهب عند احلنابلة هذه املسألة مبنية على القول بوجوب صيام يوم الشك وهو ا) ١(
،الفتح الرباين ١/٢٨،املنح الشافيات٣/٢٦٩اإلنصاف :ظران .ومن مفردام

  ١١٤-١١٣ص
املستوعب  ،١٢٥-١٢٤درء اللوم والضيم ص ،١/٢٥٧الروايتني والوجهني ) ٢(

اإلنصاف  ،١/١٢٨كتاب الصيام من شرح العمدة  ،٢/٦٠٩املغين  ،١/٢٠٩
٣/٢٧١ .    

املستوعب  ،١٢٥-١٢٤درء اللوم والضيم ص ،١/٢٥٧الروايتني والوجهني ) ٣(
اإلنصاف  ،١/١٢٨كتاب الصيام من شرح العمدة  ،٢/٦٠٩املغين  ،١/٢٠٩
٣/٢٧١.    

 وقيل إمساعيل أبو سلمة بن عبدالرمحن بن عوف القرشي الزهري،وامسه عبداهللا: هو) ٤(
والصحيح املشهور هو األول،وهو من كبار التابعني وأحد فقهاء املدينة السبعة،مسع 

ابن عباس وابن عمر وجابر وابن عمرو : من مجاعة من الصحابة منهم
عامر الشعيب وعبدالرمحن : وعائشة،ومسع من عطاء وعمر بن عبدالعزيز،روى عنه

اً كثري احلديث تويف باملدينة سنة األعرج والزهري وغريهم،كان ثقة فقيه
  . سنة٧٢هـ،وله من العمر ٩٤

  ) ٢٤١-٢/٢٤٠ذيب األمساء واللغات: انظر ترمجته يف(     
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٣٤٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 إنَّ اهللا تبارك وتعاىل فرض (( :rقال رسول اهللا :  قال )١(أبيه
صيام رمضان عليكم، وسننت لكم قيامه، فمن صامه وقامه 

 أخرجه ))هإمياناً واحتساباً خرج من ذنوبه كيوم ولدته أم
  .)٢(النسائي وابن ماجه

أنه قرن بني الصيام والقيام، وال يتيقن أنه صام  : وجه الداللة   
 . )٣(الشهر وقامه حىت يقوم ليلة الغيم

أنَّ كل ليلة وجب صيام نـهارها من رمضان يكون قيامها  -٢

                                 
عبدالرمحن بن عوف بن عبد عوف بن احلارث القرشي الزهري،كان امسه يف : هو) ١(

ل  عبدالرمحن،ولد بعد الفيrاجلاهلية عبد عمرو وقيل عبد الكعبة فسماه النيب 
بعشر سنني،وكان من أول من دخل يف اإلسالم فكان أحد الثمانية السابقني إىل 

 باجلنة،وأحد الستة الذين هم rاإلسالم،وهو أحد العشرة الذين شهد هلم النيب 
 باخلالفة،وكان قد هاجر إىل احلبشة مث tأهل الشورى الذين أوصى هلم عمر 

هـ ٣٢،تويف باملدينة سنةr املدينة،وشهد بدراً واملشاهد بعدها مع الرسول
انظر ترمجته .(سنة٧٨سنة وقيل٧٥ سنة وقيل٧٢هـ،وله من العمر٣١وقيل

-٤/١٧٦،اإلصابة يف متييز الصحابة ٣٠٢-١/٣٠٠ذيب األمساء واللغات:يف
١٧٨ (  

كتاب الصيام باب ثواب من قام رمضان وصامه إمياناً ) ٤/١٨٥(النسائي ) ٢(
كتاب إقامة الصالة والسنة فيها باب ما ) ١٣٢٨ ح١/٤٢١( واحتساباً،وابن ماجه 

  .جاء يف قيام شهر رمضان 
    .١/١٢٩كتاب الصيام من شرح العمدة ) ٣(
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٣٤٣ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

 .)١(مسنوناً، كالليلة الثَّانية
  .)٢(والقيام أنه ال فرق يف االحتياط بني الصيام  -٣

  
  .أنها ال تصلَّى : القول اآلخر

  .)٣(   وهو وجه عند احلنابلة
   :   أدلَّة هذا القول

أنَّ األصل بقاء شعبان، وإنما صرنا إىل وجوب الصوم احتياطاً  -١
  .)٤(للواجب، والصالة غري واجبه، فتبقى على األصل

اط للصوم أنَّ اآلثار إنما جاءت يف الصيام، وال يلزم من االحتي -٢
الواجب أنْ يعلَّق به مجيع األحكام الرمضانية، ولذلك ال يعلَّق 

 .)٥(به انقضاء الِعدد، واآلجال يف الديون وغريها 
أنَّ الصالة قبل تيقن دخول وقتها ال جتوز، خبالف الصوم فإنَّ  -٣

                                 
   .١٢٤،درء اللوم والضيم ص١/٢٥٧الروايتني والوجهني ) ١(
    .١/١٢٩كتاب الصيام من شرح العمدة ) ٢(
وعب ،املست١٢٥-١٢٤،درء اللوم والضيم ص١/٢٥٧الروايتني والوجهني ) ٣(

،اإلنصاف ١/١٢٨،كتاب الصيام من شرح العمدة ٢/٦٠٩،املغين ١/٢٠٩
٣/٢٧١  .    

   .٢/٦٠٩املغين ) ٤(
    .١/١٢٩كتاب الصيام من شرح العمدة ) ٥(
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٣٤٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(اإلمساك قبل دخول الوقت مشروع يف اجلملة
 أنه ال تصلَّى صالة التراويح ليلة الذي يظهر يل رجحانه : الترجيح   

الشك؛ ألنَّ مبىن املسألة يف األصل على مسألة خمتلف فيها، والصواب 
فيها أنه ال جيوز صيام يوم الشك على أنه من رمضان، فاألصل املتفرعة 

  .عنه املسألة خمالف للصواب، واهللا تعاىل أعلم
  
  
  .ق الكعبة وداخلها صالة النافلة فو: املسألة الثَّالثة ]  ٧٤[

  .)٢(أنه ال تصح فوقها وتصح فيها: اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)٣(اخلالصة، واملُنور:    وصححه يف الرعايتني، وهو ظاهر ما يف

  .)٥(، وقول عند املالكية)٤(   وهو رواية عن اإلمام أمحد يف الصالة فيها
   :   أدلَّة هذا القول

 e دخل رسول اهللا ((: ى اهللا عنهما قالحديث ابن عمر رض -١
                                 

    .١/١٢٩كتاب الصيام من شرح العمدة ) ١(
    .١/٤٩٧اإلنصاف ) ٢(
  ١/٤٩٧،اإلنصاف١/٣٩٩املبدع) ٣(
 -املناسك والكفارات-ل ابن منصور الكوسج انظر مسائ.(ابن منصور: نقلها عنه) ٤(

  ) ٣٥٢-٣٥١ص
    .١/٢٢٩الشرح الكبري ، ٣٩الكايف ص ) ٥(
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٣٤٥ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

، )٢( وبالل وعثمان بن طلحة)١(البيت هو وأسامة بن زيد
فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا كنت أول من وجل، فلقيت بالالً 

نعم ، بني :  ؟ قال eهل صلَّى رسول اهللا : فسألته 
  . )٣( متفق عليه ))العمودين اليمانيني

لتخفيف واملساحمة، بدليل جواز ترك أنَّ النافلة مبنية على ا -٢
 .)٤(االستقبال يف السفر

أنَّ استقبال القبلة شرط من : ويدل على عدم اجلواز فوقها -٣

                                 
 وابن مواله،وحب rأسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكليب،موىل النيب : هو) ١(

 وله من العمر عشرين سنة،مات r وابن حبه،ولد يف اإلسالم وتويف النيب rالنيب 
ذيب األمساء : انظر ترمجته يف.(هـ٥٤فة معاوية وقيل سنةباملدينة يف آخر خال

  ) ١/٢٩،اإلصابة يف متييز الصحابة١١٥-١/١١٣واللغات
عثمان بن طلحة بن أيب طلحة عبداهللا العبدري احلجيب،أسلم يف هدنة احلديبية : هو) ٢(

 مفتاح الكعبة إليه وإىل ابن عمه شيبة بن عثمان بن rوشهد فتح مكة فدفع النيب 
-١/٣٢٠ذيب األمساء واللغات:انظر ترمجته يف.(هـ٤٢يب طلحة،تويف مبكة سنةأ

  ) ٢٢١-٤/٢٢٠،اإلصابة يف متييز الصحابة٣٢١
كتاب احلج باب إغالق البيت ويصلي يف ) مع الفتح١٥٩٨ح٣/٥٤١( البخاري ) ٣(

كتاب احلج باب استحباب ) مع النووي٩/٨٢(أي نواحي البيت شاء،ومسلم 
  . اج وغريه دخول الكعبة للح

    .١/٣٩٩،املبدع ١/٣٨٨املمتع ) ٤(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٣٤٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(شروط الصالة، ومن صلَّى فوقها مل يستقبل شيئاً منها
  

  .أنها تصح فوقها وفيها  : القول اآلخر
   .)٥(،والشافعية)٤(ة،واملالكي)٣(،واحلنفية)٢(   وهو املذهب عند احلنابلة

   :أدلَّة هذا القول   
  .أدلَّة القائلني بالقول األول بالنسبة للصالة داخل الكعبة -١
بأنَّ ما تصح الصالة يف أسفله تصح : استدلوا للصالة عليها -٢

 .)٦(على ظهره، كسائر املواضع
 بأنَّ مجيع املواضع اليت ذُِكر أنه ال جتوز الصالة فيها: وجياب عنه   

من املقربة واحلُش واحلمام ال يصلَّى يف شيء منها، فكذلك ظهر 

                                 
   .٣٩الكايف ص) ١(
واشترطوا   . ١/٤٩٧،اإلنصاف ١/٣٩٨،املبدع ١/٣٧٥،الفروع  ٢/٤٧٦املغين ) ٢(

  .أنْ يكون شيء منها أمامه 
    .١/٩٠،املختار ٢/٧٩املبسوط ) ٣(
    .١/٢٢٩،الشرح الكبري ١/٩٤خمتصر خليل مع جواهر اإلكليل ، ٣٩الكايف ص ) ٤(
،مغين احملتاج ١٩٨-٣/١٩٤،اموع ٢٢١-٣/٢٢٠فتح العزيز مع اموع ) ٥(

  .واشترطوا أنْ يكون شيء منها أمامه أيضاً  . ١٤٥– ١/١٤٤
    .١/٣٨٨املمتع ) ٦(
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٣٤٧ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

 .  )١(الكعبة جيب أنْ ال يصلَّى يف شيء منه
   .)٢(أنَّ القبلة اسم للبقعة والـهواء إىل السماء، ال نفس البناء -٣

  :)٣(وجياب عنه بأجوبة عدة منها   
. )٤())لقبلةهذه ا((:-حينما صلى ِقبل الكعبة-eأنَّ قول النيب : األول   

دليل على أنَّ القبلة الشيء املبين هناك الذي يشار إليه، ويسمى كعبة 
  .وبيتاً
 وطَهر بيِتي ِللطَّاِئِفني (أنَّ اهللا تعاىل بين يف قوله تعاىل : والثَّاين   

ت الْحرام  جعلَ اللَّه الْكَعبةَ الْبي( وقوله )٥()والْقَاِئِمني والركَِّع السجوِد
 أنَّ الركوع والسجود إنما هو متعلق بالبيت، والبيت أو )٦() ِقياما ِللناِس

 والـهواء فليس هو بيتاً )٧(الكعبة ال يكون امساً إال للبناء، وأما العرصة

                                 
  ٢/٤٩١شرح العمدة) ١(
    .١/٩٠االختيار  ) ٢(
  ٤٩٢-٢/٤٩١شرح العمدة) ٣(
ب استحباب دخول الكعبة للحاج كتاب احلج با) مع النووي٩/٨٧(أخرجه مسلم) ٤(

  . وغريه،عن ابن عباس رضي اهللا عنهما
  ) ٢٦(سورة احلج آية رقم) ٥(
  ) ٩٧(سورة املائدة آية رقم) ٦(
  ) ٢/٤٥١القاموس احمليط: انظر.(كل بقعة بني الدور واسعة ليس فيها بناء: العرصة) ٧(
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٣٤٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .وال كعبة
أنَّ استقبال هواء العرصة والطواف به لو كان كافياً مل جيب بناء : والثَّالث

يت، ومل حيتج إليه، فلما أمر اهللا تعاىل خليله إبراهيم عليه الصالة الب
والسالم ببناء بيته وبدعاء الناس إىل حجه حينئذ عِلم أنَّ دين اهللا تعاىل 

  .منوط ببنية تكون هناك وأنه ال يكون وجودها وعدمها سواء
ئاً يصلِّي  سن لكل مصٍل أنْ ينِصب بني يديه شيeأنَّ النيب : والرابع   

إليه، وكره الـهواء احملض، فكيف تكون قبلة اهللا اليت جيب استقبالـها 
  . هواًء حمضاً؟
الذي يظهر يل رجحانه هو أنه تصح الصالة داخل الكعبة  :    الترجيح

وفوقها، بشرط أنْ يكون أمامه شيء منها؛ ألنه يف هذه احلالة يكون 
اب عن دليل املنع من الصالة فوقها، مستقبل جهة الكعبة يف صالته وبه جي

  .واهللا تعاىل أعلم
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  يف صالة اجلماعة: الفصل السابع
  :وفيه عشر مسائل
هل األفضل الصالة أول الوقت أو انتظار كثرة : املسألة األوىل 

  .اجلماعة؟
  .إذا استووا يف القراءة والفقه من يقدم لإلمامة؟: املسألة الثَّانية 

  .من يقدم صاحب البيت أو السلطان ؟: ثَّالثة املسألة ال
  .من األحق باإلمامة مالك البيت أو املستأجر ؟: املسألة الرابعة 

إذا وقف يف الصف رجل وامرأة فهل يكون الرجل : املسألة اخلامسة 
  .فذاً؟

حكم صالة من يلي املرأة من الرجال إذا وقفت يف : املسألة السادسة 
  .صفهم
  .حكم صالة اإلمام إذا كان أعلى من املأمومني:  السابعةاملسألة

يل املعىن وعجز عن حكم صالة وإمامة من قرأ قراءة حت: املسألة الثَّامنة 
  . على فرض القراءة جهالً  أو نسياناًإصالحها فزاد

  .حكم قراءة املأموم حال جهر اإلمام: املسألة التاسعة 
 من مل يدخل معه يف الصالة وهوتخلف احلكم إذا اس: املسألة العاشرة 

  .الركوع يف
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٣٥١ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

هل األفضل الصالة أول الوقت أو انتظار : املسألة األوىل ]  ٧٥[
  .كثرة اجلماعة؟

أنَّ انتظار كثرة اجلماعة أفضل من : اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)١(الصالة أول الوقت

  .)٢(   وهو وجه عند احلنابلة
    : دليل هذا القول   

 -e النيب - كان((:   حديث جابر بن عبداهللا رضي اهللا عنهما قال
،واملغرب إذا )٤( ،والعصر والشمس حية)٣(يصلِّي الظهر بالـهاِجرة

تبج٥(و(لٍَسوالصبح بغ ،رلَ وإذا قلُّوا أخوالعشاء إذا كثر الناس عج،)٦((( 
  .)٧(أخرجه البخاري

                                 
  ٢/٢١٦اإلنصاف ) ١(
  ٢/٢١٦صاف ،اإلن٢/٤٤،املبدع  ١/٥٧٩الفروع ) ٢(
النهاية يف غريب : انظر. (صف النهار عقب الزوالهي شدة احلر ن: اهلاجرة ) ٣(

  ) ٥/١٤٥،شرح مسلم٥/٢٤٦احلديث
النهاية يف غريب :انظر (.أي صافية اللون مل يدخلها التغري بدنو املغيب: حية ) ٤(

  ) ١/٤٧١احلديث 
  ) ٥/١٤٥رح مسلم ش: انظر( .ابت الشمس والوجوب هو السقوطأي غ: وجبت ) ٥(
  ) ٢/٥١فتح الباري : انظر.  (بفتح الالم ظلمة آخر الليل : الغلَس ) ٦(
كتاب مواقيت الصالة باب وقت العشاء إذا )  مع الفتح٥٦٥ح٢/٥٦(البخاري ) ٧(

  . اجتمع الناس أو تأخروا 
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٣٥٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

ث على أنَّ انتظار من تكثر بـهم اجلماعة دلَّ احلدي : وجه الداللة   
  .)١(أوىل من التقدمي

بأنَّ هذا خاص بصالة العشاء، وذلك ملعىن خمصوص  : وأجيب عنه   
  .)٢(بـها، وهو أنَّ األفضل تأخريها

   
  . أنَّ الصالة أول الوقت أفضل : القول اآلخر

  .)٣(   وهو املذهب عند احلنابلة
   :    أدلَّة هذا القول

دلوا بعموم األدلَّة الدالة على أفضلية أداء الصالة يف أول وقتها ومنها  است
  .  املتقدمtحديث جابر 

الذي يظهر يل رجحانه  هو أنَّ األفضل هو الصالة أول  :    الترجيح
وذلك ما دلّ عليه حديث . وقتها إال صالة العشاء فاألفضل انتظار الكثرة 

  . ا، واهللا تعاىل أعلمجابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهم
  
  

                                 
  ٢/٥١فتح الباري ) ١(
  ١/٥٨٠تصحيح الفروع ) ٢(
  .٢/٢١٦،اإلنصاف ٢/٤٤املبدع ،٥٨٠-١/٥٧٩الفروع وتصحيح الفروع ) ٣(
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٣٥٣ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

إذا استووا يف القراءة والفقه من يقدم : املسألة الثَّانية ]  ٧٦[
  .لإلمامة؟

 مث األقدم هجرة مث )١(أنه يقدم األشرف: اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)٢(األسن

  .)٤( أنه القول القدمي للشافعي وصححه)٣(   وذكر الشريازي
   :   أدلَّة هذا القول

  .)٥()) قدموا قريشاً وال تقدموها ((حديث  -١

                                 
            .هو األعلى نسباً واألفضل يف نفسه واألعلى قدراً: املراد باألشرف) ١(

  ) ٣/١٦املغين: انظر(
املبدع  ،٢/٨٢شرح الزركشي  ،٢/٥الفروع  ،١/١٠٨احملرر  ،٣/١٦املغين) ٢(

    .٢/٢٤٥اإلنصاف  ،٢/٦١
ولد  أبو إسحاق الشريازي، دي،إبراهيم بن علي بن يوسف الفريوزآبا: هو) ٣(

ومسع من أيب  تفقه على أيب عبداهللا البيضاوي وأيب الطيب الطربي، هـ،٣٩٣سنة
اخلطيب وأبو الوليد الباجي وأبو : وحدث عنه بكر الباقالين وأيب علي بن شاذان،

املهذب والتنبيه يف الفقه واملعونة يف اجلدل واللمع يف : ومن مصنفاته نصر الطوسي،
سري أعالم :انظر ترمجته يف( .هـ٤٧٦تويف ببغداد سنة  ل الفقه،أصو
  ) ٢٤٦-١/٢٤٤طبقات ابن قاضي شهبة ،٤٦٤-١٨/٤٥٢النبالء

   .٤/٢٨٣،٢٧٩املهذب و اموع ) ٤(
عن ابن شهاب أنه ) مع األم٨/٥٤٧( أخرجه اإلمام الشافعي يف املسند ذا اللفظ) ٥(

رقم ١٢/١٦٩( ه بن أيب شيبه يف مصنفوأخرجه ا  قاله،rبلغه أنَّ رسول اهللا 
= 
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٣٥٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

أنَّ الشرف معترب يف اإلمامة العظمى خبالف : وجه الداللة   
الـهجرة، وقدم األقدم هجرة على األسن حلديث أيب مسعود عند 

 .)٢( وفيه تقدمي األقدم هجرة على األسن)١(مسلم
 الصغرى، أنَّ داللة احلديث ليست صرحية يف اإلمامة: وجياب عنه   

بل حتمل على اإلمامة الكربى، وعليه فإنه ال مدخل ملرتبة الشرف يف 
 .)٣(اإلمامة الصغرى

أنَّ الشرف مقدم على الـهجرة، فإذا قدمت الـهجرة على  -٢
  .)٤(السن فألنْ يقدم عليه الشرف أوىل

  

                                  
=  

عن الزهري عن ابن أيب حثمة أنَّ رسول اهللا صلى ) ٣/١٢١(والبيهقي  ،)١٢٤٣٦
هذا :  وقال ))لموا منها وال تقدموا قريشاً ال تعلموا قريشاً وتع((اهللا عليه وسلم قال 

-٢/٢٩٥(وصححه األلباين يف اإلرواء  مرسل وروي موصوالً وليس بالقوى،
  .موصوالً مبجموع طرقه) ٥١٩ح٢٩٧

  .يأيت خترجيه يف أدلَّة القول الثَّاين ) ١(
   .٢/٨٢شرح الزركشي ) ٢(
والصحيح إسقاط هذه املرتبة أعىن : وقال.٢٩٤-٤/٢٩٣الشرح املمتع ) ٣(

واختار شيخ اإلسالم كما يف .األشرفية،وأنه ال تأثري لـها يف باب إمامة الصالة
  . أنه ال يقدم يف اإلمامة بالنسب :)٦٧ص(االختيارات الفقهية

  ٢٨٠-٤/٢٧٩املهذب مع اموع) ٤(
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٣٥٥ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

  :األقوال األخرى
  :   للعلماء يف املسألة مخسة أقوال

  . اختيار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل ومن وافقه ما تقدم من :   أحدها
  .يقدم األقدم هجرة مث األسن مث األشرف  : والقول الثَّاين   

   .)١(   وهو ظاهر كالم اإلمام أمحد رمحه اهللا تعاىل وصححه املوفق
   :  أدلَّة هذا القول   

 (( :rقال رسول اهللا :  قال tحديث أيب مسعود البدري  -١
 لكتاب اهللا، فإنْ كانوا يف القراءة سواء يؤم القوم أقرؤهم

فأعلمهم بالسنة، فإنْ كانوا يف السنة سواء، فأقدمهم هجرة، 
 نفإنْ كانوا يف الـهجرة سواء، فأقدمهم ِسلْماً، وال يؤم

 إال )٢(الرجلَ يف سلطانه وال يقعد يف بيته على تكِرمتهالرجلُ 
كانوا يف اهلجرة سواء فإنْ (( أخرجه مسلم، ويف لفظ له))بإذنه

  .)٣ ())فليؤمهم أكربهم سناً

                                 
،اإلنصاف ٢/٦١،املبدع ٢/٨٢،شرح الزركشي ٢/٥،الفروع ١٦-٣/١٥املغين ) ١(

٢/٢٤٥.    
بفتح التاء وكسر الراء هي الفراش وحنوه مما يبسط لصاحب املرتل وخيص : التكِرمة ) ٢(

  ) .٥/١٧٤شرح مسلم . ( به 
كتاب املساجد ومواضع الصالة باب من أحق ) مع النووي١٧٤-٥/١٧٢( م مسل) ٣(

  .باإلمامة 
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٣٥٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 . قدم األقدم هجرة على األكرب سناeً أنَّ النيب :وجه الداللة   
   .)) قدموا قريشاً وال تقدموها ((حديث  -٢

أنَّ احلديث دلَّ على أنَّ القرشي يقدم على غريه، فدلَّ  : وجه الداللة   
م عليه من سبق يف حديث أيب مسعود ذلك على تقدمي األشرف، ولكن قد

  . لورود النص بتقدميهم يف هذا األمر على غريهم tالبدري 
  .يقدم األسن مث األشرف مث األقدم هجرة  : القول الثَّالث   

  .)٢(،والقول اجلديد عند الشافعية)١(   وهو املذهب عند احلنابلة 
   :   أدلَّة هذا القول

  قال rوفيه أنَّ الرسول  )٣(tحديث مالك بن احلويرث  -١
 وإذا حضرت الصالة فليؤذِّن لكم أحدكم ((: لـهم 

  .)٤( متفق عليه))وليؤمكم أكربكم 

                                 
    .٢٤٦– ٢/٢٤٥،اإلنصاف ٢/٦١،املبدع ٢/٥الفروع ) ١(
   .١/٢٤٣،مغين احملتاج ٤/٢٨٠،املهذب واموع ٢/٣٥١احلاوي ) ٢(
مالك بن احلويرث بن زياد بن خشيش الليثي،ويقال مالك بن احلارث ويقال : هو) ٣(

ذيب :انظر ترمجته يف.(هـ٦٤مالك بن حويرثة،سكن البصرة ومات ا سنة
  ) ٦/٢٢،اإلصابة يف متييز الصحابة٢/٨٠األمساء واللغات

كتاب األذان باب إذا استووا يف القراءة ) مع الفتح٦٨٥ح٢/٢٠٠(البخاري ) ٤(
كتاب املساجد ومواضع الصالة ) مع النووي٥/١٧٤(فليؤمهم أكربهم،ومسلم 

  .ن أحق باإلمامة باب م
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٣٥٧ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

  .)١(ألنَّ األكرب أخشع يف الصالة، فكان أوىل -٢
  .يقدم األورع مث األسن : القول الرابع   

  .)٢(   وهو مذهب احلنفية
   :دليل هذا القول   

  . املتقدمt مسعود البدري    استدلوا حبديث أيب
 قدم األقدم هجرة، وقد نسخت rأنَّ الرسول  : وجه الداللة   

  .)٣(اهلـجرة، فأقمنا الورع مقامها؛ ألنه هجر للمعاصي
  .يقدم األكثر عبادة مث األسن : القول اخلامس   

  .)٤(   وهو مذهب املالكية
   :   دليل هذا القول
  .)٥(ة قرباته، مث األسن ألنَّ أعماله تزيد بزيادة السن   قُدم العابد لكثر

الذي يظهر يل رجحانه أنه يقدم األقدم هجرة مث األقدم  : الترجيح   
إسالماً مث األكرب سناً إذا استووا يف القراءة والفقه، وذلك ملوافقة حديث 

دم  األقرأ مث األفقه مث األقr حيث رتبهم الرسول tأيب مسعود البدري 
                                 

   .٤/٢٨٠املهذب مع اموع ) ١(
    .١/٦٠٧،كرت الدقائق مع البحر الرائق ١/٣٠٣،اهلداية ٣٢خمتصر الطحاوي ص) ٢(
   .١/٥٥٧،حاشية ابن عابدين ١/٦٠٨البحر الرائق ) ٣(
   .١/٣٤٣،الشرح الكبري ١/١١٦خمتصر خليل مع جواهر اإلكليل ) ٤(
  .٢/١٢٩جلليل التاج واإلكليل مع مواهب ا) ٥(
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٣٥٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

هجرة مث األقدم إسالماً مث األكرب سناً، مع مراعاة األتقى يف كل مرتبة 
  .، واهللا تعاىل أعلم)١(وتقدميه على من هو دونه يف التقوى

  
  
  .من يقدم صاحب البيت أو السلطان؟: املسألة الثَّالثة ]  ٧٧[

  .)٢(أنه يقدم صاحب البيت: اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)٤(وهو أوىل: )٣(يف املبدع   وقال 

  .)٥(   وهو قول عند الشافعية
   :   أدلَّة هذا القول

 eمسعت رسول اهللا :  قالtحديث مالك بن احلويرث  -١

                                 
  ٤/٢٩٦الشرح املمتع)  ١(
   . ٢/٢٤٩،اإلنصاف ٢/٦٣،املبدع ٢/١٠٠شرح الزركشي ) ٢(
املبدع يف شرح املقنع لربهان الدين ابن مفلح،وهو عمدة يف املذهب،مال فيه إىل ) ٣(

التحقيق وضم الفروع سالكاً مسلك اتهدين يف املذهب،وهو أنفع شروح املقنع 
املدخل إىل مذهب :انظر. (لفرائد والنقول ما ال يوجد يف غريهللمتوسطني،وفيه من ا

  ) ٢/٢٤٦،مفاتيح الفقه احلنبلي٢٣٤اإلمام أمحد ص
  ٢/٦٣املبدع) ٤(
هذا شاذ غريب ضعيف : ،  وقال عنه النووي ٤/٢٨٥،اموع ٢/٣٥٤احلاوي ) ٥(

  .هـ . ا . جداً 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٣٥٩ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

 )) من زار قوماً فال يؤمهم، وليؤمهم رجلٌ منهم(( :يقول
  .)١(أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي

ية السلطان عامة، فيقدم أنَّ والية صاحب البيت خاصة، ووال -٢
  .)٢(صاحب الوالية اخلاصة

  
  . أنه يقدم السلطان : القول اآلخر

  . )٦(،والشافعية)٥(،واملالكية)٤(،واحلنفية)٣(   وهو املذهب عند احلنابلة

                                 
لترمذي  اكتاب الصالة باب إمامه الزائر،) ٥٩٦ح١/٣٩٩(أبو داود ) ١(

وقال .  يصلي م كتاب الصالة باب ما جاء فيمن زار قوماً ال) ٣٥٦ح٢/١٨٧(
كتاب ) ٢/٨٠(والنسائي  ،)صحيح( ويف بعض النسخ زيادة . هذا حديث حسن: 

: )٥٦٧ح١/٣٠٩( خمتصر سنن أيب داود قال املنذري يف. اإلمامة باب إمامة الزائر
وقال الذهيب يف .  يعرف وال يسمىال: فقال . ة هذا سئل أبو حامت عن أيب عطي

أبو عطية عن مالك بن احلويرث ال ) : ١٠٤٢٥رقم ٤/٥٥٣(ميزان االعتدال 
  . هـ . أ. يدرى من هو 

   .٢/٦٣املبدع ) ٢(
،اإلنصاف ٢/٦٣،املبدع ٢/٦،الفروع ١/١٠٨،احملرر ٣/٤٢،املغين ١/٤٤اهلداية ) ٣(

٢/٢٤٩.  
  . ١/٦٠٩،البحر الرائق ١/١٥٨صنائع بدائع ال،٣٣خمتصر الطحاوي ص) ٤(
    .١/١١٦،جواهر اإلكليل ١/٣٤٢الشرح الكبري ) ٥(
  .١/٢٤٤،مغين احملتاج ٤/٢٨٤،اموع ٢/٢٢٩،الوسيط ٢/٣٥٤احلاوي ) ٦(
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٣٦٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

   :أدلَّة هذا القول   
دعت رسول )١( أنَّ جدته ملَيكَة((:tحديث أنس بن مالك  -١

. بكم قوموا فُألصلِّ:  فأكل منه فقال لطعام صنعته،eاهللا 
 )٣( لنا قد اسود من طول ما لبث فنضحته)٢(فقمت إىل حِصري

 واليتيم معي والعجوز من ورائنا eمباء، فقام رسول اهللا 
  .)٤( متفق عليه))فصلَّى بنا ركعتني

 (( قال e وفيه أنَّ الرسول tحديث أيب مسعود البدري  -٢
جلَ يف سلطانه، وال يقعد يف بيته على وال يؤمن الرجلُ الر

 . )٥( أخرجه مسلم))تكِرمته إال بإذنه
 eمسعت رسول اهللا : حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما قال -٣

 كلكم راٍع وكلكم مسئول عن رعيته، اإلمام راٍع ((:يقول

                                 
وهي جدة     مليكة بنت مالك بن عدي بن زيد مناة األنصارية النجارية،: هي) ١(

  ) ١٩١-٨/١٩٠يز الصحابةاإلصابة يف متي:انظر ترمجتها يف( .أنس بن مالك ألمه
-١٠/٢٥٤تاج العروس.(هو ما بسط يف البيت مما نسج من القصب: احلصري ) ٢(

٢٥٥،١١/٢٨ (  
  ) ١/٤١١الصحاح:انظر.(هو الرش: النضح ) ٣(
 ومسلم كتاب األذان باب وضوء الصبيان،)مع الفتح٨٦٠ح٢/٤٠١( البخاري) ٤(

  .واز اجلماعة يف النافلةالة باب جمواضع الصكتاب املساجد و)مع النووي٥/١٦٢(
  ) .٢٣٣( تقدم خترجيه  ص ) ٥(
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٣٦١ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

 .)١(متفق عليه.  احلديث))…ومسئول عن رعيته
 راٍع وهم رعيته، فكان تقدمي أنَّ اإلمام :    وجه الداللة من احلديث

 .)٢(الراعي أوىل
  .)٣(أنَّ اإلمام له والية عامة فيقدم -٤

الذي يظهر يل رجحانه أنَّ صاحب البيت مقدم على  :    الترجيح
    ورد بألفاظ خمتلفة ومنهاtالسلطان يف بيته؛ ألنَّ حديث أيب مسعود 

 بني هذه األلفاظ بأنَّ ،وجيمع)٤()) وال يؤم الرجلَ يف بيته وال يف سلطانه((
املقصود بالسلطان هنا هو صاحب البيت؛ ألنَّ له السلطة يف بيته، وألنَّ 

  .صاحب الوالية اخلاصة مقدم، واهللا تعاىل أعلم
  
  
  .؟باإلمامة مالك البيت أو املستأجرمن األحق : املسألة الرابعة ]  ٧٨[

ق ـت أحـيـبك الـالـأنَّ م: د رمحه اهللا تعاىلـار ابن حامـاخت

                                 
 كتاب اجلمعة باب اجلمعة يف القرى واملدن،) مع الفتح٨٩٣ح٢/٤٤١( البخاري ) ١(

  .كتاب اإلمارة باب فضيلة األمري العادل )  مع النووي١٢/٢١٣(ومسلم 
    .٤/٢٨٤املهذب مع اموع ) ٢(
    .٣/٤٢،املغين٤/٢٨٤املهذب مع اموع ) ٣(
 كتاب الصالة باب من أحق باإلمامة،) ٥٨٢ح١/٣٩٠(رواه ذا اللفظ أبو داود ) ٤(

  ) ٢٣٣(وأصله يف صحيح مسلم كما تقدم  ص
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٣٦٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(باإلمامة
  . )٢(الوجيز:    وهو ظاهر ما يف

  .)٣(   وهو وجه عند الشافعية
   :    دليل هذا القول

 e ويف بعض رواياته ـ أنَّ رسول t   حديث أيب مسعود البدري  
  .)٤()) وال يؤم الرجلَ يف بيته وال يف سلطانه((: قال
احب البيت على غريه، ومالك   قدم صeأنَّ الرسول  : وجه الداللة   

البيت هو صاحبه يف احلقيقة؛ ألنه هو مالك العني، وأما املستأجر فيملك 
  .)٥(السكىن فقط

  
  . أنَّ املستأجر أحق باإلمامة : القول اآلخر

 ،)٧(يةـفـنـواحل ،)٦(ةـابلـد احلنـنـب عـذهـمـو الـ   وه

                                 
    .٢/٣٦٠املستوعب ) ١(
  ٢/٦٣،املبدع١/٢٢٠الوجيز) ٢(
    .٤/٢٨٥،اموع ٤/٣٣٧،فتح العزيز مع اموع ٢/٣٥٤احلاوي ) ٣(
  ) ٢٣٣(سبق خترجيه ص) ٤(
    .٤/٢٨٥،اموع ٤/٣٣٧تح العزيز مع اموع ف) ٥(
   .٢/٢٤٩،اإلنصاف ٢/٦٣،املبدع ٢/٦،الفروع ٣/٤٣،املغين ٢/٣٦٠املستوعب ) ٦(
    .١/٥٥٩،الدر املختار ١/٦٠٩البحر الرائق ) ٧(
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٣٦٣ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

  . )٢(والشافعية ،)١(واملالكية
   :هذا القولأدلَّة    

 وال يؤم الرجلُ ((:  املتقدم وفيهtحديث أيب مسعود البدري  -١
  .))الرجلَ يف سلطانه

 .)٣(أنَّ املستأجر هو صاحب الوالية هنا دون املالك : وجه الداللة   
أنَّ املستأجر هو األحق بالسكىن واملنفعة، وهذا من استيفاء  -٢

  .)٤(املنافع
انه  أنَّ املستأجر أحق باإلمامة من الذي يظهر يل رجح : الترجيح   

مالك البيت؛ ألنَّ حق التصرف يف البيت يف هذا الوقت ـ أي وقت 
وال ((االستئجار ـ هو للمستأجر دون املالك للرقبة، وأيضا يفهم من قوله 

 أنَّ املقصود هو من يسكن البيت )٥())يقعد يف بيته على تكِرمته إال بإذنه
؛ ألنَّ التكِرمة هي الِفراش الذي يفرش لصاحب سواء املستأجر أم املالك

  . املنـزل سواء كان املالك للبيت أم مستأجره، واهللا تعاىل أعلم

                                 
    .٢/١٢٩،مواهب اجلليل ١/١١٦خمتصر خليل وجواهر اإلكليل ) ١(
اموع  ،٤/٣٣٧زيز مع اموع فتح الع ،٢/٢٢٩الوسيط  ،٢/٣٥٤احلاوي ) ٢(

٤/٢٨٥ .  
    .١/٥٥٩حاشية ابن عابدين ) ٣(
    .١/٦٠٩البحر الرائق  ،٤/٣٣٧فتح العزيز مع اموع  ،٣/٤٣املغين ) ٤(
  ).٢٣٣(جزء من حديث أيب مسعود البدري رضي اهللا عنه املتقدم ص) ٥(
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٣٦٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

إذا وقف يف الصف رجل وامرأة فهل يكون : املسألة اخلامسة ]  ٧٩[
  .الرجل فذاً؟

   .)١ (أنه يكون فذّاً: اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)٣(،ومن مفردات املذهب احلنبلي)٢(ابلة    وهو املذهب عند احلن

   :أدلَّة هذا القول   
  .)٤(أنها ال تؤمه فال تكون معه صفاً -١

بأنه ال يشترط يف املصاف أنْ يكون ممن تصح : وأجيب عنه   
 .)٥(إمامته، بدليل وقوف القارئ مع األمي

  .)٦(أنها من غري أهل الوقوف معه، فوجودها كعدمها -٢
  

  . أنه ال يكون فذّاً : رالقول اآلخ

                                 
ي أنه ال تصح أ  . ٢/٢٨٦،اإلنصاف ٢/٨٥املبدع ،١/١١٢،احملرر ٣/٥٤املغين) ١(

قال ابن : صالته عندهم وذا عبر املوفق ابن قدامه يف حكاية قول ابن حامد فقال 
  .التصح : حامد 

    .٢/٢٨٦،اإلنصاف ٢/٨٥،املبدع ٢/٣٣،الفروع ١/١١٢،احملرر ١/٤٦اهلداية ) ٢(
   .٢/٢٨٦اإلنصاف ) ٣(
   .٣/٥٤املغين ) ٤(
   .٣/٥٤املغين ) ٥(
    .٢/٨٥،املبدع ١/٦٨ أيب عمرالشرح الكبري البن) ٦(
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٣٦٥ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

  .)١(   وهو رواية عن اإلمام أمحد
   : دليل هذا القول   

   أنه وقف معه مفترض صالته صحيحة، فأشبه ما لو وقف معه رجل 
  .)٢(آخر
بأنه قياس مع الفارق، ألنَّ الرجل هذا موقفه، واملرأة : وأجيب عنه   

  .)٣(خبالف ذلك
 رجحانه أنه يكون فذّاً؛ ألنَّ املرأة ليست من الذي يظهر يل :    الترجيح

  . ، واهللا تعاىل أعلم)٤(أهل املصافة للرجال
  
  
حكم صالة من يلي املرأة من الرجال إذا : املسألة السادسة ]  ٨٠[

  .وقفت يف صفهم
  .)٥(أنها ال تبطل: اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

  
                                 

    .٢/٢٨٦اإلنصاف ،  ٢/٨٥،املبدع ٢/٣٣،الفروع  ١/١١٢احملرر ) ١(
    .٢/٨٥،املبدع   ٣/٥٤املغين ) ٢(
    .١٩٠مفردات مذهب اإلمام أمحد يف كتاب الصالة ص ) ٣(
    .٣٩٧-٤/٣٩٦الشرح املمتع : انظر ) ٤(
  .   ٢/٨٤،املبدع ١/١١٢،احملرر ٢/٣٩٧االنتصار ) ٥(
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٣٦٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)٣(،والشافعية)٢(لكية واملا ،)١(   وهو املذهب عند احلنابلة
   :أدلَّة هذا القول   

 كان eأنَّ رسول اهللا (( tحديث أيب قتادة األنصاري  -١
 e بنت رسول اهللا )٤(يصلِّي وهو حامل أُمامة بنت زينب
، فإذا سجد وضعها )٥(وأليب العاص بن ربيعة بن عبد مشس

                                 
 اً مطبعيويظهر أنَّ فيه خطأً . ( ٢/٢٨٦اإلنصاف  ،٢/٣٣الفروع  ،١/٤٦اهلداية ) ١(

 ها تبطل صالة من يليها : حيث كُِتبوبالنظر إىل ما . لو وقفت امرأة مع رجل فإن
  ) . وذكر أنه الصحيح من املذهب. فإنها ال تبطل : بعده يتضح أنَّ الصواب 

    .١/١١٠،جواهر اإلكليل ٢/١٠٧اجلليل ،مواهب ١/١٠٢املدونة ) ٢(
   .٣/٢٥٢،٤/٢٩٩،اموع ٤/٣١٤،فتح العزيز مع اموع ١/١٩٧األم ) ٣(
أمامة بنت أيب العاص بن الربيع بن عبدالعزى القرشية العبشمية،واسم أيب : هي) ٤(

،تزوجها rالعاص مهشم وقيل لقيط وقيل ياسر وقيل القاسم،أمها زينب بنت النيب 
 بعد وفاة فاطمة رضي اهللا عنها،فلما قتل تزوجها املغرية بن tأيب طالب علي بن 

نوفل بن احلارث فولدت له حيىي وقيل إنـها مل تلد لعلي وال للمغرية،وماتت وهي 
،اإلصابة يف متييز ٢/٣٣١ذيب األمساء واللغات:انظر ترمجتها يف.(عند املغرية 

  ) ١٥-٨/١٤الصحابة
كذا رواه اجلمهور ) ابن ربيعة بن عبد مشس(قوله ) : ١/٧٠٤(حقال احلافظ يف الفت) ٥(

عن مالك، ورواه حيىي بن بكري ومعن بن عيسى وأبومصعب وغريهم عن مالك 
ابن (نعم قد نسبه مالك إىل جده يف قوله . …وهو الصواب) ابن الربيع(فقالوا 
  .ونوإنما هو ابن عبدالعزى بن عبد مشس، أطبق على ذلك النساب) عبد مشس

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٣٦٧ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

  .)١(متفق عليه))وإذا قام محلها 
 يصلِّي e كان النيب ((:ا قالتحديث عائشة رضي اهللا عنه -٢

وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أنْ يوتر أيقظين 
 .)٢( متفق عليه))فأوترت 

وإذا مل تفسد : قال اإلمام الشافعي رمحه اهللا تعاىل  : وجه الداللة   
املرأة على الرجل املصلِّي أنْ تكون بني يديه، فهي إذا كانت عن ميينه 

 .)٣(ه أحرى أنْ ال تفسد عليه أو عن يسار
القياس على صحة صالة املرأة إذا صلَّت بني الرجال، فإذا  -٣

صحت صالتـها فينبغي أنْ ال تبطل صالة من معها، كما لو 
 .)٤(تأخرت عن الصف

 .)٥(القياس على وقوفها معه وهي يف غري صالة -٤

                                 
كتاب الصالة باب إذا محل جارية صغرية على ) مع الفتح٥١٦ح١/٧٠٣(البخاري ) ١(

كتاب املساجد ومواضع الصالة باب ) مع النووي٥/٣١(عنقه يف الصالة،ومسلم 
  .جواز محل الصبيان يف الصالة 

كتاب الصالة باب الصالة خلف النائم،ومسلم ) مع الفتح٥١٢ح١/٦٩٩(البخاري ) ٢(
  .كتاب الصالة باب سترة املصلي ) لنوويمع ا٤/٢٢٨( 

   .١/١٩٨األم ) ٣(
   .٢/٣٩٨االنتصار ) ٤(
    .٢/٨٤،املبدع ٣/٢٥٢اموع ) ٥(
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٣٦٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

أنَّ األصل صحة الصالة حىت يرد دليل شرعي على البطالن،  -٥
١(ِردوهو مل ي(.  

  
  . أنـها باطلة: القول اآلخر 

،واختاره أبو بكر غالم )٢(   وذكر ابن عقيل أنه رواية عن اإلمام أمحد
  .)٤(،وهو مذهب احلنفية)٣(اخلالل من احلنابلة

   :أدلَّة هذا القول   
 أخروهن من حيث أخرهن ((:  وفيهtحديث ابن مسعود  -١

  .)٥(اين وابن خزمية أخرجه عبد الرزاق والطرب))اهللا 
أنه مأمور بتأخريها، فإذا مل يؤخرها وقام جبانبها  : وجه الداللة   

                                 
    .٣/٢٥٢اموع ) ١(
    .٢٨٧-٢/٢٨٦اإلنصاف ،٢/٣٣الفروع ) ٢(
  .٢/٢٨٧،اإلنصاف ٢/٨٤،املبدع ٢/٣٣،الفروع ١/١١٢،احملرر ٢/٣٩٧االنتصار ) ٣(
       . ١/٣١١اهلداية مع فتح القدير  ،١/١٥٩بدائع الصنائع  ،١/١٨٣املبسوط ) ٤(

  ) واشترطوا أن يشتركا يف صالة واحدة وأن ينوي اإلمام إمامتها(
عن ابن مسعود موقوفاً،ومن طريقة الطرباين يف ) ٣/١٤٩(عبد الرزاق يف املصنف ) ٥(

 وقال) ١٧٠٠برقم ٣/٩٩(ابن خزميه يف صحيحه ،)٩٤٨٤برقم ٩/٣٤٢(الكبري 
فتح . ( وهو صحيح اإلسناد موقوفاً وال أصل له مرفوعاً . اخلرب موقوف غري مسند 

. ( ال يثبت مرفوعاً : وقال ابن اهلمام ) ٢/٣١٩،السلسلة الضعيفة ١/٤٧٧الباري 
  ) .١/٣١٢فتح القدير 
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٣٦٩ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

 . )١(فقد ترك فرضاً من فروض صالته، فتفسد صالته لترك هذا الفرض
أنه ترك املكان املختار له يف الشرع، فتفسد صالته كما لو  -٢

 جبانبها أخرها، واملختار للرجال التقدم على النساء، فإذا وقف
  .)٢(فقد ترك املختار له

الذي يظهر يل رجحانه أنه ال تبطل صالة من يلي املرأة من  : الترجيح   
، وذلك لعدم ورود )٣(الرجال إذا وقفت يف صفهم، ولكن  يكره ذلك

واملخالفة يف املكان غاية ما فيها أنها . دليل صحيح يدلُّ على البطالن
ا للصالة فال، وخاصة مع الضرورة لذلك، ومع توجب اإلمث، وأما إفساده

 ذلك فالواجب جتنب ذلك، واالبتعاد عن النساء ملا يف قربـهن
  .ومصافتهن من انشغال القلب وخوف االفتتان بـهن، واهللا تعاىل أعلم

  
  
  
  
  

                                 
    .١/٥٩،االختيار ١/١٨٤املبسوط ) ١(
   .١/١٨٣املبسوط ) ٢(
   .٣٢٥حكام اإلمامة واالئتمام ص،أ٤/٣٩٧الشرح املمتع : انظر ) ٣(
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٣٧٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

حكم صالة اإلمام إذا كان أعلى من : املسألة السابعة]  ٨١[
  .املأمومني

  .)١(أنـها ال تصح: ه اهللا تعاىلاختار ابن حامد رمح
ابن أيب موسى، وصححه ابن عقيل، :  واختاره من علماء احلنابلة أيضاً  

  .)٢(وقدمه يف التلخيص
  .)٣( وهو قول عند املالكية

  :أدلَّة هذا القول   
 على )٥( أم الناس باملدائنt أنَّ حذيفة (( )٤(ما رواه أبو داود -١

                                 
 املبدع ،٢/١٠٨شرح الزركشي ،١/١٢٣احملرر ،٣/٤٩املغين ،١/٢٢١التمام) ١(

  ٢/٢٩٧اإلنصاف ،٢/٩١
  ٢/٢٩٧،اإلنصاف٢/٩١،املبدع١/١٠٨شرح الزركشي) ٦(
  ١/٣٣٦،حاشية الدسوقي٢/١١٩،مواهب اجلليل١/١١٤،اإلشراف١/٨٢املدونة) ٣(
الصالة باب اإلمام يقوم مكاناً أرفع من مكان كتاب ) ٥٩٧ح١/٣٩٩(أبو داود) ٤(

حديث صحيح على شرط الشيخني  :وقال) ١/٢١٠(وأخرجه أيضاً احلاكم القوم،
 ،)١٥٢٣ح٣/١٣( وابن خزمية ،)٣/١٠٨( والبيهقي ووافقه الذهيب، ومل خيرجاه،

 وحسنه األلباين يف اإلرواء ،)٤/٢٩٥( وصحح إسناده النووي يف اموع
   )٥٤٤ح٢/٣٣٢(

هي عبارة عن عدة مدن كانت دار مملكة األكاسرة والفرس،اختاروها من :املدائن) ٥(
 ،t يف عهد عمر بن اخلطاب tمدن العراق،وقد افتتحها سعد بن أيب وقاص 

وقد خربت منذ  وهي تقع على بعد سبعة فراسخ من بغداد على حافيت دجلة،
= 
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٣٧١ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

 بقميصه فجبذه، فلما فرغ من tعود  فأخذ أبو مس)١(دكَّان
: قال. أمل تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟: صالته، قال

  .))بلى، قد ذكرت حني مددتين
 .)٢(أنَّ النهي يقتضي فساد املنهي عنه: وجه الداللة   
، وعلى )٣(بأنَّ اقتضاء النهي فساد املنهي عنه خمتلف فيه: وأجيب عنه 

 على املنرب كما eي الفساد فدليل اجلواز صالة النيب القول بأنه يقتض
 .tسيأيت يف حديث سهل بن سعد 

 إنما ((: قالeأنَّ رسول اهللا :  وفيهtحديث أنس بن مالك  -٢
، وأخرجه مسلم أيضاً عن )٤( متفق عليه))جعل اإلمام ليؤمتَّ به

  .)٥())فال ختتلفوا عليه(( بزيادةtأيب هريرة 
 مل يفرق بني النية والفعل واملكان، e الرسول أنَّ: وجه الداللة   

                                  
=  

  ) ٥٢٩-٥٢٦ صالروض املعطار يف خرب األقطار: انظر( .أزمان متقدمة
  ) ٢/١٢٨النهاية يف غريب احلديث: انظر.(هو الدكَّة املبنية للجلوس عليها: الدكان) ١(
  ٣/٤٩،املغين١/٢٢١التمام) ٢(
،تقريب ٢/٧١،روضة الناظر١/٣٩٦،فواتح الرمحوت٢٥-٢/٢٤املستصفى:انظر) ٣(

  ١٨٨الوصول إىل علم األصول ص
ة باب الصالة يف السطوح واملنرب كتاب الصال) مع الفتح٣٧٨ح١/٥٨١(البخاري) ٤(

  .كتاب الصالة باب ائتمام املأموم باإلمام) ٤/١٣١(ومسلم واخلشب،
  كتاب الصالة باب ائتمام املأموم باإلمام) ٤/١٣٣(مسلم) ٥(
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٣٧٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(فيجب موافقة املأموم اإلمام يف كلِّ هذه األمور
  .)٢(بأنَّ املراد اإلئتمام يف األفعال الظاهرة: وأجيب عنه   
  

  .أنها تصح مع الكراهة: القول اآلخر
  .)٦(الشافعية،و)٥(،واملالكية)٤(،واحلنفية)٣(   وهو املذهب عند احلنابلة

  :أدلَّة هذا القول   
ولقد رأيت رسول ((: وفيهtحديث سهل بن سعد الساعدي  -١

 قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على املنرب، مث eاهللا 
رفع فنـزل القهقرى حىت سجد يف أصل املنرب، مث عاد حىت 

يا أيها الناس : فرغ من آخر صالته، مث أقبل على الناس فقال

                                 
  ١/١٤٤اإلشراف) ١(
  ٤/١٣٤شرح مسلم) ٢(
 ،٢/٩١املبدع ،٢/٣٧الفروع ،١/١٢٣احملرر ،٣/٤٩املغين ،١/٢٢٢التمام )٣(

  ٢/٢٩٧اإلنصاف
  ١/٦٤٦،الدر املختار٢/٤٦،البحر الرائق١/٣٦٠الـهداية مع فتح القدير) ٤(
واستثنوا  ،١/١١٣،جواهر اإلكليل١/٣٣٦،حاشية الدسوقي٢/١١٩مواهب اجلليل) ٥(

  .ما إذا قصد بفعله ذلك الكرب فتبطل صالته عندهم باتفاق
ما إذا قصد واستثنوا  ،٢٩٥-٤/٢٩٤،املهذب واموع٢/٣٤٤،احلاوي١/٢٠٠األم) ٦(

  . اإلمام بذلك تعليم املأمومني فإنه يكون من السنة حينئذ العلو عنهم عندهم
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٣٧٣ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

ما صنعت هذا لتأمتوا يب ولتعلموا صاليتإنمتفق عليه ))ي إن 
  . )١(واللفظ ملسلم

 . املتقدم يف أدلَّة القول األولtحديث حذيفة  -٢
 أمت الصالة، ولو كانت فاسدة tأنَّ حذيفة :    وجه الداللة

 .)٢(الستأنفها
أنَّ النهي معلل مبا يفضي إليه من رفع البصر يف الصالة، وذلك  -٣

  .)٣(فسدها فسببه أوىلال ي
الذي يظهر يل رجحانه أنَّ صالة اإلمام أعلى من املأمومني : الترجيح   

 على اجلواز، e، لعدم الدليل على البطالن، بل دلَّ فعل النيب )٤(صحيحة
 لصالته وبناءه عليها دليل على عدم بطالنـها، tوألنَّ إمتام حذيفة 

 يف الصالة، ولو أنها بطلت مل  لهtويقويه متابعة أيب مسعود البدري 
  . يتابعه بل ألمره باستئناف الصالة، واهللا تعاىل أعلم

  

                                 
 كتاب اجلمعة باب اخلطبة على املنرب،) مع الفتح٩١٧ح٢/٤٦١(البخاري) ١(

كتاب املساجد ومواضع الصالة باب جواز اخلطوة ) مع النووي٣٥-٥/٣٣(ومسلم
  .واخلطوتني يف الصالة

  ٣/٤٩املغين) ٢(
  ٢/١٠٩،شرح الزركشي٣/٤٩املغين) ٣(
  ٤/٤٢٤الشرح املمتع) ٤(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٣٧٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

اءة حتيل املعىن حكم صالة وإمامة من قرأ قر: املسألة الثَّامنة ]  ٨٢[ 
  . فزاد على فرض القراءة جهالً أو نسياناًوعجز عن إصالحها

  .)١( صحة صالته وإمامته:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)٤(والشافعية ،)٣(واملالكية ،)٢(   وهو املذهب عند احلنابلة

  :   أدلَّة هذا القول
أنه قد أتى مبا وجب عليه من القرآن سليماً، وكان النقص  -١

فيما ال يضر تركه، فلم يقدح ذلك يف صالته، وال أثر يف 
  .)٥(صحتها

  .)٦(أنَّ تلك القراءة تنـزل منـزلة العدم -٢
  

                                 
  ٢/٢٧٠اإلنصاف) ١(
 اإلنصاف ،١/٤٩٢الفروع ،٣/٣٢املغين ،٢/٣٥٠املستوعب ،١/٤٥الـهداية) ٢(

  ٢/١٧٠معونة أويل النهى ،٢/٢٧٠
شرح الزرقاين  ،٢/٢٦شرح اخلرشي ،١٠٣-٢/٩٩التاج واإلكليل ومواهب اجلليل) ٣(

  ١٢-٢/١١وحاشية البناين
املنهاج ومغين  ،٤/٢٦٩اموع ،٤/٣١٩فتح العزيز مع اموع ،٢/٣٢٣احلاوي) ٤(

  ١/٢٤٠احملتاج
  ٢/٣٢٣احلاوي) ٥(
  ٢/١٧٠معونة أويل النهى) ٦(
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٣٧٥ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

  . أنَّ صالته باطلة:آلخرالقول ا
  .)١(   وهو قول عند احلنابلة

  :   دليل هذا القول
  .)٢(   أنه يكون تكلم مبا ليس قرآناً بال ضرورة

 الذي يظهر يل رجحانه أنه تصح صالته وإمامته، وذلك ألنه :الترجيح   
 قرأ عاجز عن إصالح قراءته، وال يكلِّف اهللا نفساً إال وسعها، وكذا إنما

   .جهالً أو نسياناً وهو معفو عنه، واهللا تعاىل أعلم
  
  
  .)٣(حكم قراءة املأموم حال جهر اإلمام: املسألة التاسعة ]  ٨٣[

 أنه حيرم على املأموم القراءة حال جهر :اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)٤(اإلمام، وتبطل صالته بذلك

                                 
  ٢/٢٧١،اإلنصاف١/٤٩٢الفروع) ١(
  ٤/٢٦٩اموع) ٢(
هذه املسألة مبنية على القول بعدم وجوب قراءة الفاحتة على املأموم يف الصالة ) ٣(

الـهداية مع فتح :انظر.(هرية،وهو املذهب عند احلنابلة واحلنفية واملالكيةاجل
  ) ٢/٢٢٨،اإلنصاف١/١٣٣،عقد اجلواهر الثمينة١/٢٩٤القدير

  ٢/٢٣١ب،اإلنصاف/٧٦خمتصر ابن متيم ل) ٤(
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٣٧٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(   وأومأ إىل ذلك اإلمام أمحد
  :دليل هذا القول   

 انصرف من صالة جهر فيها eأنَّ النيب  :(t   حديث أيب هريرة 
نعم يا رسول :  فقال رجل))هل قرأ معي أحد منكم آنفاً؟((:بالقراءة فقال

فانتهى الناس عن القراءة :  قال))إني أقول مايل أنازع القرآن؟((: قال. اهللا
ة من الصلوات حني مسعوا بالقراءeفيما جهر فيه النيب eمع رسول اهللا 

  .   )٢( أخرجه أصحاب السنن))eذلك من رسول اهللا  
  .)٣(أنَّ النهي يقتضي فساد املنهي عنه:    وجه الداللة
 بأنَّ النهي حممول على منع اجلهر بالقراءة خلف اإلمام، :   وأجيب عنه

  .)٤(أو املنع من قراءة ما زاد على الفاحتة فيما جيهر فيه اإلمام

                                 
  ٢/٢٣١اإلنصاف) ١(
كتاب الصالة باب من كره القراءة بفاحتة الكتاب إذا ) ٨٢٦ح١/٥١٦(أبوداود) ٢(

كتاب أبواب الصالة باب ما جاء يف ترك ) ٣١٢ح٢/١١٨( اإلمام،والترمذي جهر
حديث : القراءة خلف اإلمام إذا جهر اإلمام بالقراءة،وقال

كتاب االفتتاح باب ترك القراءة خلف اإلمام فيما جهر ) ٢/١٤٠(حسن،والنسائي
اإلمام كتاب إقامة الصالة والسنة فيها باب إذا قرأ ) ٨٤٩ح١/٢٧٧(به،وابن ماجه 

  .  فانصتوا
  ٢٠١،مذكرة أصول الفقه ص٢/٧١روضة الناظر) ٣(
  ٢/٢٤٣،نيل األوطار٢/١٥٩سنن البيهقي) ٤(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٣٧٧ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

  :األقوال األخرى
  :   للعلماء يف املسألة ثالثة أقوال

  .  ما تقدم من اختيار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل ومن وافقه:   أحدها
  . أنه حيرم عليه ذلك، وال تبطل به الصالة:والقول الثَّاين   

  .)٢(،ومذهب احلنفية)١(   وهو قول عند احلنابلة
  :   دليل هذا القول

بأنه حيرم لورود النهي عنه، وال تبطل به : ستدالل لـهم   ميكن اال
  .الصالة كما لو قرأ يف السرية خلف اإلمام

  . أنَّ ذلك مكروه، وال تبطل به الصالة:القول الثَّالث   
  .)٤(،واملالكية)٣(   وهو املذهب عند احلنابلة

  :   دليل هذا القول
ل الصالة، كما لو قرأ حال إسرار    أنَّ القراءة خلف اإلمام ال تبِط 

  .)٥(اإلمام

                                 
  ١/٦٢٦،مطالب أويل النهى٢/٢٣١،اإلنصاف٢/٥٢،املبدع١/٥٩٨شرح الزركشي) ١(
  ١/٧٨،اللباب١/٥٤٤الدر املختار وحاشية ابن عابدين) ٢(
 ،٢/٥٢املبدع ،١/٥٩٨ركشيشرح الز ،٢/٣١٤املستوعب ،١/٤٣الـهداية) ٣(

  ١/٦٢٦مطالب أويل النهى  ،٢/٢٣١اإلنصاف
  ٢/٢١٠،تنوير املقالة١/٢٦٥،كفاية الطالب الرباين وحاشية العدوي١/٨٠اإلشراف) ٤(
  ١/٨٠اإلشراف) ٥(
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٣٧٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

الذي يظهر يل رجحانه أنَّ من قرأ خلف اإلمام حال جهره :    الترجيح
أنَّ صالته صحيحه، ولكن يكره ذلك بغري الفاحتة، وأما الفاحتة فإنه جتب 

، فإنْ تيسر له ذلك يف سكتات اإلمام وإال قرأ )١(قراءتـها على املأمومني
  .مام يقرأ مث ينصت لقراءة اإلمام، واهللا تعاىل أعلمبـها واإل

  
  
احلكم إذا استخلف من مل يدخل معه يف : املسألة العاشرة ]  ٨٤[

  .)٢(الصالة وهو يف  الركوع
 أنه يقرأ لنفسه، وينتظره املأموم، مث يركع :اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

  .)٣(ويلحقه املأموم
  .ومل أقف له على أدلَّة

  
  :األقوال األخرى

  :   للعلماء يف املسألة ثالثة أقوال

                                 
  ٣/٤١٤،٤٠٥الشرح املمتع) ١(
هذه املسألة مبنية على القول جبواز استخالف من مل يدخل معه يف الصالة،وهو ) ٢(

  ) ١/٩٦،الفتاوى الـهندية٢/٣٤اإلنصاف:انظر. (هب عند احلنابلة واحلنفيةاملذ
  ٢/٣٥،اإلنصاف١/٤٢٤املبدع) ٣(
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٣٧٩ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

  .  ما تقدم من اختيار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل ومن وافقه:   أحدها
  . أنه تلغى تلك الركعة:والقول الثَّاين   

  .)١(   وهو املذهب عند احلنابلة
  .   ومل أقف له على أدلَّة

نْ ينتظره املأموم حىت يؤدي ما عليه،  أنه باخليار بني أ:القول الثَّالث   
م وبني أنْ ف من يسلِّ أخر ويستخل  يكمل صالة اإلمام مث يت

  .بـهم
  .)٢(   وهو املذهب عند احلنفية

  . ومل أقف له على أدلَّة   
 

                                 
  ٢/٣٥،اإلنصاف١/٤٢٤املبدع) ١(
  ١/٩٦،الفتاوى الـهندية١/١٥٢تبيني احلقائق) ٢(
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  يف صالة أهل األعذار: الفصل الثَّامن
  :وفيه ثالث مسائل 

  . يف اليوم املطريحكم اجلمع بني الظهر والعصر: املسألة األوىل 
إذا زاد اإلمام يف صالة اخلوف انتظاراً غري مشروع : املسألة الثَّانية 

  . وبطلت صالته وجهل املأمومون حكم ذلك، فما حكم صالم معه؟
  . انعقاد اجلماعة يف حالة اخلوف الشديد: املسألة الثَّالثة 
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٣٨٣ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

  . يف اليوم املطريحكم اجلمع بني الظهر والعصر: املسألة األوىل ]  ٨٥[
  .)١(أنه ال جيوز: اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

  .)٤(،واملالكية)٣(، هي املذهب عند احلنابلة)٢(   وهو رواية عن اإلمام أمحد
   :أدلَّة هذا القول   

أنَّ الدليل ورد يف جواز اجلمع بني املغرب والعشاء، وال داللة  -١
  .)٥(فيه على اجلمع بني الظهر والعصر

أنه ال مشقة يف ترك اجلمع نـهاراً، وإنما املشقة بالليل؛ ألجل  -٢
الظلمة والزلق، فجِعل اجلمع رخصة ليتعجل الناس يف 
انقالبـهم إىل بيوتـهم، خبالف النهار فإنهم البد لـهم من 

  .)٦(االنتشار والتشاغل باملعاش، فتزول فائدة الرخصة
  

  . أنه جيوز: القول اآلخر

                                 
   .٣/١٣٣،املغين ١/٢٢٥،التمام ١/٤٨اهلداية ) ١(
  ) ١٣٣-٣/١٣٢املغين: انظر.(األثرم: نقلها عنه) ٢(
  ٢/٣٣٧،اإلنصاف ٢/١١٩،املبدع ١/١٣٦،احملرر ٣/١٣٢،املغين ١/٢٢٥التمام ) ٣(
  .١/٣٧٠،الشرح الكبري ٨١،القوانني الفقهية ص ١/١١٠املدونة ) ٤(
  ١/٦٠٨املمتع ) ٥(
  ١/٢٢٥التمام ) ٦(
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٣٨٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)٢(،ومذهب الشافعية)١(هو رواية عن اإلمام أمحد   و
   :أدلَّة هذا القول   

 t مجع عمر بن اخلطاب ((:  قال )٣(حديث صفوان بن سليم -١
  .)٤( أخرجه عبد الرزاق))بني الظهر والعصر يف يوم مطري

أنَّ املطر عذر جاز له اجلمع بني املغرب والعشاء، فيجوز له  -٢
  .)٥(لسفراجلمع بني الظهر والعصر، كا

                                 
  ٢/٣٣٧،اإلنصاف ٢/١١٩،املبدع ١/١٣٦،احملرر ١/٢٢٥التمام ) ١(
   ١/٢٧٤،مغين احملتاج ٤/٣٨١،اموع ٢/٢٥٦الوسيط ) ٢(
صفوان بن سليم، أبو عبداهللا وقيل أبو احلارث القرشي، موىل حميد بن :هو) ٣(

عبدالرمحن بن عوف، حدث عن أنس وجابر وابن عمر وعطاء بن يسار وابن 
يزيد بن أيب حبيب وموسى بن عقبة وابن جريج ومالك : املسيب، وحدث عنه

املديين وأبو حامت والعجلي والنسائي، تويف سنة والليث، وثقه اإلمام أمحد وابن 
-١٣/١٨٤ذيب الكمال:انظر ترمجته يف.(سنة٧٢هـ، وله من العمر ١٣٢
  ) ٣٦٩-٥/٣٦٤،سري أعالم النبالء١٩١

وهو . كتاب الصالة باب مجع الصالة يف احلضر ) ٤٤٤٠( برقم ٢/٥٥٦املصنف ) ٤(
اب رضي اهللا عنه ففيه اخلطال يصح ألنَّ صفوان بن سليم مل يدرك عمر بن 

وراويه عنه إبراهيم بن حممد بن على بن أيب حيىي املدين قال عنه الذهيب يف . انقطاع
ونقل كالم سعيد بن القطان فيه . أحد العلماء الضعفاء ) : ١/٥٧(ميزان االعتدال 

  .كذاب رافضي : تركوا حديثة وقول ابن معني : بأنه كذاب وقول اإلمام أمحد 
  ١/٦٠٨،املمتع ١/٢٢٥م التما) ٥(
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٣٨٥ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

بأنه قياس مع الفارق، فال يصح القياس على جواز اجلمع : وأجيب عنه   
بني املغرب والعشاء؛ ألنَّ فيها مشقة ألجل الظلمة واملضرة خبالف النهار، 
وال القياس على السفر؛ ألنَّ مشقته ألجل السري وفوات الرفقة، وهذا غري 

  .)١(موجود هنا
رجحانه  هو أنه ال جيوز اجلمع بني الظهر الذي يظهر يل  :    الترجيح

  .،  واهللا تعاىل أعلم)٢(والعصر يف اليوم املطري
  
إذا زاد اإلمام يف صالة اخلوف انتظاراً  غري : املسألة الثَّانية ]  ٨٦[

مشروع وبطلت صالته وجهل املأمومون حكم ذلك، فما حكم 
  .؟)٣(صالم معه

                                 
  ٣/١٣٣املغين) ١(
  ٣٢٩-٢/٣٢٨فتاوى مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ) ٢(
إذا فرق اإلمام املأمومني ثالث أو أربع فرق فصلى بكل فرقة ركعة : صورة املسألة ) ٣(

  .وينتظر فراغها  وجميء الفرقة اليت بعدها لتصلي معه 
  .وع هو االنتظار الثَّالث والرابع      واملراد باالنتظار غري املشر

     واملسألة مبنية على القول ببطالن صالة اإلمام،والبحث يف حكم صالة الطائفتني 
،اإلنصاف ٤١٧-٤/٤١٦،اموع ٣٠٩-٣/٣٠٨املغين: انظر .( الثَّالثة والرابعة 

٢/٣٥٤ (  
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٣٨٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  . )١(نها ال تبطلأ: اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)٣(،والشافعية)٢(   وهو املذهب عند احلنابلة

   : دليل هذا القول   
   أنَّ بطالن صالة اإلمام لـهذا الفعل مما خيفى، فال تبطل صالة 

  .)٤(املأمومني، كما لو ائتموا مبحِدث ال يعلم حدثه
  

  . أنها باطلة: القول اآلخر
 من )٧(،وقال به سحنون)٦(شافعية،وال)٥(   وهو قول عند احلنابلة

                                 
  .٢/٣٥٤،اإلنصاف ٣/٣٠٩،املغين١/٤٩اهلداية ) ١(
. واشترطوا جهل اإلمام ببطالن صالته أيضاً  . ٢/٣٥٤إلنصاف ،ا٢/٨١الفروع ) ٢(

  .وكذا اشترطه ابن حامد رمحه اهللا 
،تذكرة النبيه مع تصحيح ١/٥٦٢،روضة الطالبني ٤١٨-٤/٤١٥املهذب واموع ) ٣(

  ٢/٥١٤التنبيه 
  ٣/٣٠٩املغين ) ٤(
  ٢/٣٥٤،اإلنصاف ٢/٨١الفروع ) ٥(
  ١/٥٦٢ الطالبني ،روضة٤١٨-٤/٤١٥املهذب واموع ) ٦(
عبدالسالم بن حبيب بن حسان التنوخي احلمصي املغريب القريواين،أبو : هو) ٧(

هـ،وهو راوي املدونة ١٦٠سعيد،املشهور بسحنون بضم السني وفتحها،ولد سنة 
 ابن وهب وابن القاسم وأشهب،: عن ابن القاسم،مسع من ابن عيينة ووكيع،والزم

هـ،وله من ٢٤٠ن خملد ومطرف،تويف سنةأخذ عنه ولده حممد وأصبغ وبقي ب
= 
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٣٨٧ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

  .)١(املالكية
   :أدلَّة هذا القول   

  .)٢(أنه خالف السنة يف صالة اخلوف فتبطل -١
أنَّ املأموم واإلمام يعلمان وجود املبطل وإنما خفي عليهم  -٢

حكمه فلم مينع ذلك البطالن، كما لو عِلم املأموم واإلمام 
  .)٣(حدث اإلمام ومل يعلما كونه مبطالً

الذي يظهر يل رجحانه أنه ال تبطل صالة املأمومني، جلهلهم : الترجيح   
  .باحلكم، واهللا تعاىل أعلم

  
  
  .انعقاد اجلماعة يف حالة اخلوف الشديد: املسألة الثَّالثة ]  ٨٧[

  .)٤(أنها ال تنعقد: اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
                                  

=  
،شجرة النور الزكية ٦٩-١٢/٦٣سري أعالم النبالء:انظر ترمجته يف. ( سنة٨٠العمر 

  ) ٧٠-٦٩ص
،جواهر اإلكليل ١/٣٩٥،الشرح الكبري ٢/١٨٩مواهب اجلليل والتاج واإلكليل ) ١(

١/١٤٢  
  ٢/١٨٩مواهب اجلليل والتاج واإلكليل ) ٢(
  ٣/٣٠٩املغين) ٣(
،وذكروا أنَّ ابن قدامة قد اختار ٢/٣٦٠،اإلنصاف ٢/١٣٧،املبدع ٢/٨٥الفروع ) ٤(

= 
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٣٨٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(   وهو مذهب احلنفية
   : هذا القولأدلَّة   

أنهم حيتاجون إىل التقدم والتأخر، ورمبا تقدموا على اإلمام  -١
  .)٢(ئتمامفيتعذر عليهم اال

بأنه يعفى عن التقدم على اإلمام للحاجة إليه، :    وأجيب عنه
 .)٣(كالعفو عن العمل الكثري

بأنَّ العفو عن ذلك ال يثبت إال بنص أو معناه، ومل يوجد : ونوقش   
 .)٤(احد منهماو
أنه بذلك يكون بينهم وبني اإلمام طريقاً فيمنع ذلك صحة  -٢

  .)٥(قتداءاال
  

                                  
=  

هذا القول،والذي اطلعت عليه من كتبه مل أجد فيه أنه اختار هذا القول، إال أنه 
 :انظر( .قال أصحابنا: وحينما حيكي اجلواز يقول ذكره احتماالً يف املغين،

  ) ١/٣٢٠الكايف ،٣/٣١٩املغين
  ٢/٢٩٦،البحر الرائق ١/٨٩،االختيار ١/٢٤٥،بدائع الصنائع ٢/٤٨ط املبسو) ١(
  ٣/٣١٩املغين ) ٢(
  ٣/٣١٩املغين ) ٣(
  ٣/٣١٩،املغين٤٩-٢/٤٨املبسوط ) ٤(
  ١/٢٤٥،بدائع الصنائع ٢/٤٨املبسوط ) ٥(
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٣٨٩ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

  . أنها تنعقد: القول اآلخر
،وقول حممد بن احلسن )٣(،والشافعية)٢(،واملالكية)١(   وهو مذهب احلنابلة

  .)٤(من احلنفية
   : دليل هذا القول   

ى االنفراد، فجاز فيها صالة اجلماعة،    أنها حالة جيوز فيها الصالة عل
  .)٥(كركوب السفينة

الذي يظهر يل رجحانه  هو أنَّ صالة اجلماعة تنعقد، ولكن  :    الترجيح
، وذلك بشرط إمكانية املتابعة، لعدم الدليل على نفي )٦(ال تكون واجبة

  . اجلواز، واهللا تعاىل أعلم 

  

                                 
 واشترطوا إمكانية ٢/٣٦٠،اإلنصاف ٢/١٣٦،املبدع ٣/٣١٩،املغين١/٥٠اهلداية ) ١(

  .نعقد املتابعة و إال فال ت
  ١/٢٣٨،التفريع ١/٣١٩املعونة ) ٢(
  ١/٢٧٣،أسىن املطالب ١/٣٠٤،مغين احملتاج ٤/٤٢٦اموع ) ٣(
  ١/٨٩،االختيار ١/٢٤٥،بدائع الصنائع ٢/٤٨املبسوط ) ٤(
  ٣/٣١٩املغين ) ٥(
  ) ٢/٣٦٠،اإلنصاف ٢/٨٥الفروع .  ( وهو قول عند احلنابلة ) ٦(
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  دينيف صالة اجلمعة والعي: الفصل التَّاسع
  :وفيه ثالث مسائل

إذا خرج وقت اجلمعة قبل إمتام ركعة فهل يتموا : املسألة األوىل 
  .مجعة؟

  .حكم صالة اجلمعة فيما قارب البنيان من الصحراء: املسألة الثَّانية 
  . حكم خروج النساء إىل صالة العيد: املسألة الثَّالثة 
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٣٩٣ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

ل إمتام ركعة فهل إذا خرج وقت اجلمعة قب: املسألة األوىل ]  ٨٨[
  .يتموا مجعة؟

  .)١(أنه يتمونـها مجعة: اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
،ومن مفردات )٢(   وهو رواية عن اإلمام أمحد، هي املذهب عند احلنابلة

  .)٣(املذهب احلنبلي
   :أدلَّة هذا القول   

  .)٤(أنه أحرم بـها يف وقتها، أشبه ما لو أمتها فيه -١
 ما إذا أدرك املسافر من صالة املقيم أقل من القياس على -٢

ركعة، فإنه يلزمه اإلمتام، فكذا من أدرك أقل من ركعة من 
 .)٥(اجلمعة يتمها مجعة

 .)٦(بأنه قياس على أمر خمتلف فيه: وأجيب عنه   
القياس على سائر الصلوات يف جواز إمتامها بعد خروج  -٣

                                 
 ،٢/١٤٩املبدع  ،٢/١٩٠ح الزركشي شر ،٣/٢٣املستوعب  ،١/٢٣٧التمام ) ١(

  ٢/٣٧٧اإلنصاف 
   .٢/٣٧٧،اإلنصاف ٢/١٤٩،املبدع ١/١٥٧احملرر ) ٢(
  ١/٢٣٨،املنح الشافيات ٢/٣٧٧اإلنصاف ) ٣(
  ١/٢٣٨املنح الشافيات ) ٤(
  ١/٢٣٧التمام ) ٥(
  ٢٣/٣٣٣جمموع فتاوى شيخ اإلسالم : انظر ) ٦(
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٣٩٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(وقتها
  

  .ـها مجعة بل يصلون ظهراًأنه ال يتمون: القول اآلخر
 ،)٤(ةواملالكي ،)٣(ةومذهب  احلنفي ،)٢(د   وهو رواية عن اإلمام أمح

  .)٥(والشافعية
   :أدلَّة هذا القول   

                                 
  ٢/١٩٠شرح الزركشي ) ١(
  ٢/٣٧٧،اإلنصاف ٢/١٤٩بدع ،امل١/١٥٨احملرر ) ٢(
،وعندهم تبطل اجلمعة ٢/٢٥٦،البحر الرائق ١/٢٦٩،بدائع الصنائع ٢/٣٣املبسوط ) ٣(

  .خبروج وقت الظهر ولو بعد القعود قدر التشهد،وال يبين عليها صالة الظهر
،وعندهم يبين على ١/٣٧٣،حاشية الدسوقي ١/١٩٠،املنتقي ١/١٢٥اإلشراف ) ٤(

 ويتم صالته ظهراً بشرط أنْ يدخل يف الصالة معتقداً اتساع الركعة اليت دخل فيها
الوقت لركعتني أو أكثر وإال فإنه ال يعتد بتلك الركعة ويستأنف صالة 
الظهر،وعندهم تصح يف وقت الضرورة حىت الغروب،فإذا دخل وقت املغرب فإنه 

  .خيرج وقت اجلمعة عندهم
،مغين احملتاج ٤/٥١٠،٥١٣موع ،ا١/٥٠٨،روضة الطالبني ٢/٢٦٣الوسيط ) ٥(

،وعندهم تبطل اجلمعة إذا خرج وقتها قبل السالم من الصالة،وهل يتموا ١/٢٧٩
على قولني عندهم املنصوص أنهم يتموا،وخرج قول بعدم جواز . ظهراً أو ال؟

إمتامها،وعلى القول الثَّاين هل تنقلب نفالً أو تبطل؟ على قولني أصحهما أنها 
  .  نفالًتنقلب
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٣٩٥ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

 من أدرك من اجلمعة ((: قالe أنَّ النيب tحديث أيب هريرة  -١
 أخرجه النسائي وابن ماجه واللفظ ))ركعة فليصلِّ إليها أخرى

  .)١(له
  : وجها الداللة   
 .  )٢( خص إدراكها بالركعةeأنَّ الرسول : األول  
دلَّ احلديث مبفهومه على أنَّ من مل يدرك ركعة مل يكن : والثَّاين  

 .)٣(مدركاً للجمعة
 من أدرك ((: قالe أنَّ رسول اهللا tحديث أيب هريرة  -٢

  .)٤( متفق عليه))ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة 

                                 
كتاب اجلمعة باب من أدرك ركعة من صالة اجلمعة،وابن ماجه )٣/١١٢(النسائي) ١(

كتاب إقامة الصالة والسنة فيها باب ما جاء فيمن أدرك من ) ١١٢١ح١/٣٥٦(
و ،)١/٢٩١(واحلاكم ،)١٣-٢/١٠( اجلمعة ركعة،وأخرجه أيضاً الدار قطين 

أسانيد لـهذا ) ٤٣-٢/٤٢(وذكر احلافظ يف التلخيص ،)٣/٢٠٤(البيهقي 
،واأللباين يف ٣/١٧٣احلديث وتكلم فيها مجيعها،وصحح احلديث ابن خزمية

شاذة،واحملفوظة لفظة ) اجلمعة(إنَّ لفظة : إال أنه قال) ٦٢٢ح٩٠-٣/٨٤(اإلرواء
وإن كان فيه مقال لكن كثرة :٢/١٠١،وقال الصنعاين يف سبل السالم)الصالة(

  .طرقه يقوي بعضها بعضاً
  ٢/١٤٩بدع امل) ٢(
  ١/٦٣٥املمتع ) ٣(
كتاب مواقيت الصالة باب من أدرك من )  مع الفتح٥٨٠ح ٢/٦٨(البخاري ) ٤(

= 
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٣٩٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

الذي يظهر يل رجحانه أنه إذا خرج وقت اجلمعة قبل إمتام  :لترجيحا   
  . ركعة أنه يتمها مجعة لقوة القياس على سائر الصلوات

 فهو يف املأموم إذا أدرك ركعة مع اإلمام t   وأما حديث أيب هريرة 
  .وليس يف موطن النـزاع، الذي هو إدراك الوقت، واهللا تعاىل أعلم

  
  
حكم صالة اجلمعة فيما قارب البنيان  من : لة الثَّانية املسأ]  ٨٩[

  .الصحراء
  . )١(أنها ال تصح إال يف جامع إال لعذر : اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

،ومذهب املالكية إال أنهم مل يستثنوا حالة )٢(   وهو قول عند احلنابلة
  .)٣(العذر

   : دليل هذا القول   

                                  
=  

كتاب املساجد ومواضع الصالة باب ) مع النووي٥/١٠٤(الصالة ركعة،ومسلم 
  .من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك تلك الصالة 

  ٢/٣٧٨اإلنصاف ) ١(
  ٢/٣٧٨نصاف ،اإل٢/١٥١،املبدع ٢/٨٩الفروع ) ٢(
-١/٣٧٣،حاشية الدسوقي ١/٣٢٩،كفاية الطالب ٧٠،الكايف ص١/٢٩٩املعونة ) ٣(

٣٧٤  
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٣٩٧ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

نهم صلوها يف املسجد ومل إ األئمة بعده، حيث  وعملe   فعل النيب 
  .)١(يصلوها إال فيه

  
  . أنه  جتوز صالة اجلمعة يف غري املسجد: القول اآلخر

  .)٤(،والشافعية)٣(،واحلنفية)٢(   وهو املذهب عند احلنابلة
   :أدلَّة هذا القول   

 كان إذا مسع النداء يوم (( أنه )٥(tحديث كعب بن مالك  -١
إذا مسعت النداء : )٦(معة ترحم ألسعد بن زرارة فقلت لهاجل

ألنه أول من مجع بنا يف هزِم : ترمحت ألسعد بن زرارة ، قال

                                 
  ٢/١٦٠،مواهب اجلليل ١/١٩٧،املنتقى ١/٣٠٠املعونة ) ١(
  ٢/٣٧٨،اإلنصاف ٢/١٥١،املبدع ٢/٨٩،الفروع ٣/٢٠٩،املغين ١/٥٣اهلداية ) ٢(
  .عد ملصاحل املصر وحدوه باملكان امل . ٢/٢٢،فتح القدير ٢/١٢١املبسوط ) ٣(
  . ١/٢٨٠،مغين احملتاج ٤/٥٠١،اموع ٤/٤٩٥فتح العزيز مع اموع ) ٤(

  .واشترطوا أن تكون الساحة داخلة يف القرية أو البلدة معدودة من خطتها 
كعب بن مالك بن عمرو بن القني األنصاري اخلزرجي السلمي،شهد العقبة : هو) ٥(

ا تبوك،وهو أحد الثالثة الذين تاب اهللا عليهم،وهو وأحداً وما بعدها من املشاهد عد
هـ وقيل سنة ٥٣ سنة t،تويف باملدينة زمن معاوية rأحد شعراء الرسول 

،اإلصابة يف متييز ٢/٦٩ذيب األمساء واللغات:انظر ترمجته يف.(هـ٥٠
  ) ٣٠٩-٥/٣٠٨الصحابة

  .عبدالرمحن بن كعب بن مالك: القائل هو) ٦(
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٣٩٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

ه نِقيع ليع يقال ِق يف ن)٢(ة من حرِة بين بياض)١(النِبـيـِت
 أخرجه ))أربعون: قال. كم أنتم يومئذ؟: قلت)٣(اخلَضمات
  .)٤(وابن ماجهأبو داود 

أنَّ األصل عدم اشتراط ذلك، وال نص يف اشتراطه وال معىن  -٢
 .)٥(نص فال يشترط

 .)٦(أنَّ صالة اجلمعة عيد، فجازت يف املصلَّى، كصالة العيد -٣

                                 
جبل بصدر قناة على بريد من : اء،ما اطمأن من األرض،والنبيتبفتح اهل: اهلَزم) ١(

،معجم ما استعجم من أمساء البالد ٤/٢٦٩القاموس احمليط:انظر.(املدينة
  ) ٤/١٢٩٥واملواضع

بطن من : كل أرض ذات حجارة سود خنرة كأمنا أحرقت بالنار،وبين بياضة:احلرة) ٢(
 ،٥/٤٠٥معجم البلدان:انظر.(اخلزرجياألنصار،وهو بياضة بن عامر بن زريق 

  ) ١/٣٩٤مراصد االطالع
القاع،أو املوضع الذي يستنقع : بالفتح مث الكسر مث ياء ساكنة،وهو يف اللغة: النِقيع) ٣(

  ) ٥/٣٠١معجم البلدان.(فيه املاء،وبه يسمى هذا املوضع
نن ابن كتاب الصالة باب اجلمعة يف القرى،وس) ١٠٦٩ح١/٦٤٥( سنن أيب داود ) ٤(

ة والسنة فيها باب يف فرض كتاب إقامة الصال) ١٠٨٢ح٣٤٤-١/٣٤٣(ماجه 
واأللباين يف اإلرواء ) ٢/٦٠(وحسن إسناده احلافظ يف التلخيص . اجلمعة

  ) ٦٠٠ح٣/٦٧(
  ٣/٢٠٩املغين ) ٥(
  ٣/٢٠٩املغين ) ٦(
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٣٩٩ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

  .)١(أنَّ اجلماعة قد تكثر ويعسر اجتماعها يف مكان حموط -٤
 ولو الذي يظهر يل رجحانه هو جواز الصالة يف غري جامع :    الترجيح

، وذلك لعدم الدليل على اشتراط اجلامع ، وكون العمل )٢(من غري عذر
  .على ذلك ال يدل على بطالن غريه، واهللا تعاىل أعلم

  
  
  .حكم خروج النساء إىل صالة العيد: املسألة الثَّالثة]  ٩٠[

  .)٣(أنه مستحب مطلقاً: اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)٤(اد، وجزم به يف التلخيص: بلة أيضاً   واختاره من علماء احلنا

  .)٦(،ومذهب املالكية)٥(   وهو رواية عن اإلمام أمحد
  :   دليل هذا القول

  

                                 
  ٤/٤٩٦فتح العزيز مع اموع ) ١(
  ٥٩-٥/٥٨الشرح املمتع ) ٢(
  ٢/٤٢٧،اإلنصاف٢/١٨١،املبدع٢/١٣٧،الفروع٣/٢٦٣ملغين،ا١/٢٤٦التمام) ٣(
 وذكر أنَّ اختيار اد يف ٢/٤٢٧،اإلنصاف٢/١٨١،املبدع١٣٨-٢/١٣٧الفروع) ٤(

  .غري املستحسنة
  ) ١/٩٣مسائل ابن هانئ:انظر.(ابن هانئ: نقلها عنه) ٥(
  ١/٣٩٦،الشرح الكبري٢/١٩٧مواهب اجلليل) ٦(
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٤٠٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 أنْ - eتعين النيب –أَمرنا :(  قالت)١(   حديث أم عطية رضي اهللا عنها
 وأَمر احلُيض أنْ يعتزلن )٣( وذوات اخلُدور)٢(نخِرج يف العيدين العواتق

  .)٤(متفق عليه واللفظ ملسلم) مصلَّى املسلمني
أنَّ األمر حممول على الندب، وال فرق بني الشابة : وجه الداللة   

  .)٥(والعجوز
  

  :األقوال األخرى
  : للعلماء يف املسألة أربعة أقوال  

                                 
السني،وقيل بفتح النون وكسر السني،واسم أبيها نسيبة،بضم النون وفتح : هي) ١(

احلارث وقيل كعب،وهي من نساء األنصار،ومن الصحابيات الغازيات مع النيب 
r وكان تغسل امليتات وهي اليت غسلت بنت النيب،r).ذيب :انظر ترمجتها يف

  ) ٨/٢٥٩،اإلصابة يف متييز الصحابة٢/٣٦٤األمساء واللغات
هي اليت مل تِبن من والديها ومل : ،وهي الشابة أول ما تدرك،وقيلمجع عاِتق: العواتق) ٢(

  ) ١٧٩-٣/١٧٨النهاية يف غريب احلديث:انظر.(تزوج وقد أدركت وشبت
مجع ِخدر،وهو ناحية من البيت يترك عليها ستر فتكون فيه اجلارية : اخلُدور) ٣(

  ) ٢/١٣النهاية يف غريب احلديث:انظر.(البكر
كتاب العيدين باب خروج النساء واِحليض إىل ) مع الفتح٩٧٤ح٢/٥٣٧(البخاري) ٤(

كتاب العيدين باب ذكر إباحة خروج النساء ) مع النووي٦/١٧٨(املصلى،ومسلم
  .يف العيدين

  ٣/٣٢٧نيل األوطار) ٥(
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٤٠١ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

  . ما تقدم من اختيار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل ومن وافقه:    أحدها
  . أنه مباح من غري استحباب: والقول الثَّاين   

  .)١(   وهو رواية عن اإلمام أمحد، هي املذهب عند احلنابلة
  :دليل هذا القول   

  .)٢(بالقياس على خروجهن لسائر الصلوات:    ميكن االستدالل لـهم
بأنه قد ورد األمر بإخراجهن، وأقل مراتب األمر : وميكن اجلواب عنه   

  .ليه، لعدم وجوب صالة العيدين وجوباً عينياًاالستحباب، فيحمل ع
  .أنه مكروه مطلقاً: القول الثَّالث   

  .)٣(   وهو رواية عن اإلمام أمحد
  :دليل هذا القول   

 ما أحدث e لو أدرك رسول اهللا ((:   قول عائشة رضي اهللا عنها قالت

                                 
  ٢/٤٢٧،اإلنصاف٢/١٨١،املبدع٢/١٣٨،الفروع٣/٢٦٣املغين) ١(
حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما عن ويدل على إباحة خروجهن لسائر الصلوات ) ٢(

أخرجه ) ) إذا استأذنت املرأة أحدكم إىل املسجد فال مينعها(( rالنيب 
كتاب النكاح باب استئذان املرأة زوجها يف ) مع الفتح٥٢٣٨ح٩/٢٤٩(البخاري

كتاب الصالة باب خروج ) مع النووي٤/١٦١(اخلروج إىل املسجد وغريه،ومسلم
أنه يلزم من النهي عن منعهن من : الداللة من احلديثووجه .النساء إىل املساجد

  ٢/١١٥إحكام األحكام مع العدة.اخلروج إباحته لـهن
  ٢/٤٢٧،اإلنصاف٢/١٨١،املبدع٢/١٣٩الفروع) ٣(
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٤٠٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١( متفق عليه))النساء ملنعهن كما منعت نساء بين إسرائيل
  .أنَّ أقل أحوال املنع الكراهة: وجه الداللة   
  :)٢(وأجيب عن االستدالل باحلديث من أوجه   
أنه ال يترتب على ما أحدث النساء تغري احلكم؛ ألنَّ عائشة : األول   

لو : (رضي اهللا عنها علقته على شرط مل يوجد بناًء على ظن ظنته، فقالت
  .فاستمر احلكم. مل ير ومل مينع: ، فيقال)ملنع…رأى
 rأنَّ اهللا تعاىل قد علم ما سيحدثن فما أوحى إىل نبيه : والثَّاين   

مبنعهن، ولو كان ما أحدثن يستلزم منعهن من املساجد لكان منعهن من 
  .غريها كاألسواق أوىل

أنَّ اإلحداث إنما وقع من بعض النساء ال من مجيعهن، فإنَّ : والثَّالث   
  .ع فليكن ملن أحدثتتعني املن

  .أنه مكروه للشابة دون غريها: القول الرابع   
 ،)٤(ةـفيـب احلنـذهـوم ،)٣(دـمـام أحـن اإلمـ   وهو رواية ع

                                 
كتب األذان باب انتظار الناس قيام اإلمام ) مع الفتح٨٦٩ح٢/٤٠٦(البخاري) ١(

 باب خروج النساء إىل كتاب الصالة) مع النووي١٦٤-٤/١٦٣(العامل،ومسلم
  .املساجد

  ٢/٤٠٧فتح الباري) ٢(
  ٢/٤٢٧،اإلنصاف٢/١٨١،املبدع٢/١٣٩الفروع) ٣(
فتح  ،١/٢٧٥بدائع الصنائع ،٢/٤١املبسوط ،١/٣٠٦احلجة على أهل املدينة) ٤(

= 
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٤٠٣ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

  .)١(والشافعية
  :دليل هذا القول   

   أنَّ يف خروج الشابات فتنة، خبالف العجائز فليس يف خروجهن فتنة، 
٢(وقلَّ ما يرغب الناس فيهن(.  

الذي يظهر يل رجحانه أنه يستحب للنساء اخلروج لصالة : الترجيح
العيدين، مع الستر واالحتشام واالبتعاد عن أسباب الفتنة، وذلك للنص 

  .على األمر بإخراجهن،وأقلُّ أحوال األمر االستحباب، واهللا تعاىل أعلم

                                  
=  

  .،وهو مباح للعجائز عندهم٢/٤١القدير
ضاً للعجوز ،وهو مكروه عندهم أي١/٢٨٢،أسىن املطالب٩-٥/٨املهذب واموع) ١(

  .اجلميلة اليت تشتهى
  ٥/٩،اموع٣/٢٦٣،املغين٢/٤١املبسوط) ٢(
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  يف صالة الكسوف واالستسقاء: الفصل العاشر
  : ئلوفيه تسع مسا
  . إطالة السجود يف صالة الكسوف: املسألة األوىل 
إذا فرغ من الصالة ومل ينجل الكسوف فهل تعاد : املسألة الثَّانية 

  . الصالة؟
  . اخلطبة لصالة الكسوف: املسألة الثَّالثة 
  .حضور الصبيان لصالة الكسوف: املسألة الرابعة 

  .فحضور العجائز لصالة الكسو: املسألة اخلامسة 
  .اخلطبة يف صالة االستسقاء: املسألة  السادسة 
  .اخلروج لصالة االستسقاء صياماً: املسألة  السابعة
  . خروج الصبيان املميزين لصالة االستسقاء: املسألة  الثَّامنة 
  . خروج العجائز لصالة االستسقاء: املسألة التاسعة 
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٤٠٧ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

  . ة الكسوفإطالة السجود يف صال: املسألة األوىل ]  ٩١[
 السجود يف صالة أنه ال يطيل: اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

  .)١(الكسوف
ابن أيب موسى، وأبو اخلطاب يف :    واختاره من علماء احلنابلة أيضاً

  .)٢(ظاهر كالمهما
  .)٤(،واألشهر عند الشافعية)٣(   وهو قول اإلمام مالك

   :أدلَّة هذا القول   
هد، واجللسة بني السجدتني، والقيام بعد القياس على التش -١

  .)٥(الركوع
أنَّ اإلطالة نوع من التغيري يف صفة الصالة املعهودة، فلم يلحق  -٢

  .)٦(السجود، كالتكرار
  

  .  السجود يف صالة الكسوفأنه يطيل: القول اآلخر

                                 
  ٢/٤٤٥اإلنصاف ) ١(
  ٢/٤٤٥،اإلنصاف ١/٥٥اهلداية ) ٢(
   ٢/٥٢٦،تنوير املقالة ١/٣٢٧،املنتقى ٧٩،الكايف ص ١/٣٢٩املعونة ) ٣(
  ٥/٤٩،اموع ٥/٧٣،فتح العزيز مع اموع ٢/٥٠٧احلاوي ) ٤(
  ٢/١٩٧،املبدع ٥/٧٣مع اموع فتح العزيز ) ٥(
  ١/٣٢٧املنتقى ) ٦(
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٤٠٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

،وقول )٣(،وقول عند الشافعية)٢(،واحلنفية)١(   وهو املذهب عند احلنابلة
  .)٥( من املالكية)٤(القاسمابن 
   :أدلَّة هذا القول   

 خسفت الشمس، فقام النيب ((: قال)٦(tحديث أيب موسى  -١
                                 

  ٢/٤٤٤،اإلنصاف ٢/١٩٧،املبدع ٢/١٥٣الفروع ) ١(
،الدر املختار وحاشية ابن ٥٤٦مراقي الفالح مع حاشية الطحطاوي ص) ٢(

  ٢/١٨٢عابدين
  ٥/٤٩،اموع ٥/٧٣فتح العزيز مع اموع ) ٣(
 احلارث العتِقي،موىل زيد بنعبدالرمحن بن القاسم بن خالد بن جنادة : هو) ٤(

هـ،روى عن اإلمام مالك والليث وابن ١٢٨وقيل، هـ١٣٢العتِقي،ولد سنة
وروى عنه أصبغ وسحنون وحممد بن عبداهللا بن عبداحلكم،وخرج عنه  املاجشون،

البخاري يف صحيحه،وعنه رويت أقوال اإلمام مالك يف املدونة،تويف مبصر 
سري أعالم :انظر ترمجته يف.( سنة٥٩سنة وقيل ٦٣وله من العمر هـ،١٩١سنة
  ) ٤٦٨-١/٤٦٥الديباج املذهب ،١٢٥-٩/١٢٠النبالء

  ١/٣٢٧،املنتقى ١/٣٢٩،املعونة ١/١٥١املدونة ) ٥(
عبداهللا بن قيس بن سليم بن حصار بن حرب بن عامر األشعري،قدم على : هو) ٦(

 بعد r إىل الرسول  مكة قبل اهلجرة فأسلم مث هاجر إىل احلبشة مث هاجرrالنيب 
 على البصرة وافتتح t على بعض اليمن،واستعمله عمر rفتح خيرب،استعمله النيب 

 على الكوفة،واختلف يف مكان وفاته tاألهواز مث أصبهان،مث استعمله عثمان 
هـ ٥١هـ وقيل٥٠فقيل مكة وقيل الكوفة،وأيضاً يف سنة وفاته فقيل سنة 

 ،٢٦٩-٢/٢٦٨ذيب األمساء واللغات:انظر ترمجته يف( .هـ٤١هـ وقيل٤٢وقيل
= 
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٤٠٩ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

e فزعاً خيشى أنْ تكون الساعة، فأتى املسجد فصلَّى بأطول 
هذه اآليات :قيام وركوع وسجود ما رأيته قطٌّ يفعله، وقال

 يخوف اليت يرسل اهللا ال تكون ملوت أحد وال حلياته، ولكن
اهللا بـها عباده، فإذا رأيتم شيئاً من ذلك فافزعوا إىل ذكره 

  .)١( متفق عليه))ودعائه واستغفاره
حديث أيب سلمة بن عبدالرمحن عن عبداهللا بن عمرو رضي  -٢

 ملَّا كسفت الشمس على عهد رسول ((:  أنه قال)٢(اهللا عنهما
تني يف  ركعeفركع النيب . أنَّ الصالة جامعة:  نوديeاهللا 

 لِّىسجدة، مث قام فركع ركعتني يف سجدة، مث جلس، مث ج
ما : وقالت عائشة رضي اهللا عنها: )٣(قال. عن الشمس

                                  
=  

  ) ١٢٠-٤/١١٩اإلصابة يف متييز الصحابة
كتاب الكسوف باب الذكر يف )  مع الفتح١٠٥٩ ح ٢/٦٣٤(البخاري ) ١(

كتاب الكسوف باب ذكر النداء بصالة ) مع النووي٦/٢١٥( ومسلم  الكسوف،
  الكسوف الصالة جامعة 

ل بن هشام القرشي السهمي،صحايب ابن عبداهللا بن عمرو بن العاص بن وائ: هو) ٢(
،سكن rصحايب،وكان أسلم قبل أبيه،وهو أحد املكثرين من الرواية عن النيب 

هـ وقيل ٦٧هـ وقيل تويف مبكة سنة٦٥هـ وقيل ٦٣مصر وقيل تويف ا سنة
انظر ترمجته .( سنة٧٢،وله من العمر ٦٥هـ وقيل بفلسطني سنة ٥٥بالطائف سنة

  ) ١١٢-٤/١١١اإلصابة يف متييز الصحابة٢٨٢-١/٢٨١غاتذيب األمساء والل:يف
القائل هو أيب سلمة يف نقدي،وحيتمل أن يكون ) : ٢/٦٢٦(قال احلافظ يف الفتح) ٣(

= 
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٤١٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 .)١(متفق عليه))سجدت سجوداً قطُّ كان أطول منها
 خسفت الشمس ((:حديث عائشة رضي اهللا عنها أنها قالت -٣

 بالناس فقام e، فصلَّى رسول اهللا eيف عهد رسول اهللا 
-فأطال القيام، مث ركع فأطال الركوع، مث قام فأطال القيام

مث ركع فأطال الركوع وهو دون -وهو دون القيام األول
الركوع األول، مث سجد فأطال السجود، مث فعل يف الركعة 
الثَّانية مثل ما فعل يف األوىل، مث انصرف وقد اجنلت الشمس 

  .)٢(أخرجه البخاري.  احلديث))..فخطب الناس
الذي يظهر يل رجحانه  هو أنه يطيل السجود يف صالة :  الترجيح   

 يف األحاديث الصحيحة، وال اجتهاد eالكسوف، لورود ذلك عن النيب 

                                  
=  

 فيكون من رواية صحايب عن صحابية،ووهم -رضي اهللا عنهما-عبداهللا بن عمرو 
 سلمة عن من زعم أنه معلق،فقد أخرجه مسلم وابن خزمية وغريمها من رواية أيب

  .    هذا-رضي اهللا عنها- وفيه قول عائشة -رضي اهللا عنهما-عبداهللا بن عمرو 
كتاب الكسوف باب طول السجود يف )  مع الفتح١٠٥١ ح ٢/٦٢٦(البخاري ) ١(

كتاب الكسوف باب ذكر النداء بصالة ) مع النووي٦/٢١٤(الكسوف،ومسلم 
  .الكسوف الصالة جامعة 

كتاب الكسوف باب الصدقة يف )  مع الفتح١٠٤٤ ح ٢/٦١٥(البخاري ) ٢(
 كتاب الكسوف،)  مع النووي٦/٢٠٠(وأصل احلديث عند مسلم . الكسوف 

  .ولكن دون حمل الشاهد ملسألتنا
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٤١١ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

  . مع النص، واهللا تعاىل أعلم
  
  
إذا فرغ من الصالة ومل ينجِل الكسوف فهل : املسألة الثَّانية ]  ٩٢[

  . تعاد الصالة؟
أنها تعاد ركعتني ركعتني حىت :   تعاىلاختار ابن حامد رمحه اهللا

  .)١(تنجلي
  .)٢(   وهو وجه عند الشافعية

   : دليل هذا القول   
كسفت الشمس ((: قال)٣(   حديث النعمان بن بشري رضي اهللا عنهما

 فجعل يصلِّي ركعتني ركعتني ويسأل عنها حىت eعلى عهد رسول اهللا 

                                 
   .٢/١٩٨أ،املبدع /١٠٦خمتصر ابن متيم ل ) ١(
  .١/٢٨٦،أسىن املطالب ١/٣١٧،مغين احملتاج ٥/٥٤،٤٨اموع ) ٢(
 سعد بن ثعلبة األنصاري اخلزرجي،صحايب ابن النعمان بن بشري بن: هو) ٣(

صحايب،ولد بعد اهلجرة بأربعة عشر شهراً،وهو أول مولود من األنصار بعد 
 على محص مث tاستعمله معاوية  ،rاهلجرة،وهو ممن روى احلديث عن النيب 

قتل بالشام بقرية من قرى  على الكوفة واستعمله عليهما بعده يزيد بن معاوية،
ذيب األمساء : انظر ترمجته يف. (هـ٦٠هـ وقيل سنة٦٤محص سنة 

  ) ٦/٢٤٠اإلصابة يف متييز الصحابة ،١٣٠-٢/١٢٩واللغات
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٤١٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(بن ماجه أخرجه أبو داود والنسائي وا))اجنلت
بأنه حيتمل أنَّ ما صاله بعد : وأجيب عن االستدالل باحلديث   

  .)٢(الركعتني مل ينِو به الكسوف
  . أنها ال تعاد: القول اآلخر

  .)٥( ،والشافعية)٤(،واملالكية)٣(   وهو املذهب عند احلنابلة
   :   أدلَّة هذا القول

  .)٦( ركعتني أنه مل يزد عنeأنَّ الصحيح عن النيب  -١
أنَّ الكسوف سبب واحد، له مسبب واحد، وقد فُِعل وهو  -٢

  .)٧(الصالة، فيسقط حكمه وال يتعدد
                                 

كتاب الصالة باب من قال يركع ركعتني،والنسائي ) ١١٩٢ح١/٧٠٤(أبو داود ) ١(
) ١٢٦٢ح ١/٤٠١(كتاب صالة الكسوف باب نوع آخر،وابن ماجه ) ٣/١٤١(

وضعفه األلباين . ها باب ما جاء يف صالة الكسوف كتاب إقامة الصالة والسنة في
  .مضطرب اإلسناد واملنت : وقال عنه ) ٦٦٢ح٣/١٣١(يف اإلرواء 

  ٢/٤٠٦اية احملتاج ) ٢(
  ٢/٤٤٦،اإلنصاف ٢/١٩٨أ،املبدع /١٠٦خمتصر ابن متيم ل ) ٣(
وأجازوا أنْ يصلي من  . ٢/٢٠٤،مواهب اجلليل ٢/٤٢٦،الذخرية ١/١٥٢املدونة ) ٤(

  .ء بعدها منفرداً شا
  ١/٢٨٦،أسىن املطالب ١/٣١٧،مغين احملتاج ٥/٤٨،٥٤اموع ) ٥(
  ٢/٢٨٠الشرح الكبري مع املغين ) ٦(
  ٢/٥٣١،حاشية الروض املربع ٢/٤٢٦الذخرية ) ٧(
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٤١٣ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

الذي يظهر يل رجحانه  أنه ال تعاد صالة الكسوف إذا  : الترجيح   
 ذلك بل يشتغل eفُِرغ منها ومل ينجِل الكسوف؛ ألنه مل يثبت عن النيب 

  .ربالذكر والدعاء واالستغفا
   وأما حديث النعمان بن بشري رضي اهللا عنهما فهو ضعيف فال حجة 

  . فيه، واهللا تعاىل أعلم
  
  
  .اخلطبة لصالة الكسوف: املسألة الثَّالثة ]  ٩٣[

أنه يسن لـها خطبتان كخطبيت اجلمعة :  اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)١(حىت لو جتلَّى الكسوف

: ضاًـة أيـلـابـنـاء احلـمـلــن عــاره مــتـ   واخ
   يف شرح )٣(دمه ابن رجبـ، وق)٢(بـذهـرح املـي يف شـاضـالق

                                 
  ٢/٤٤٨،اإلنصاف ٢/١٥١،الفروع ٣/٧٧املستوعب ) ١(
 ،٢/٢٠٦ احلنابلةطبقات:انظر.(شرح املذهب للقاضي أيب يعلى،يف الفقه احلنبلي) ٢(

  ) ٢/٢٣٨مفاتيح الفقه احلنبلي
عبدالرمحن بن أمحد بن عبدالرمحن البغدادي، املعروف بابن رجب لقب جده : هو) ٣(

هـ، مسع من الفخر عثمان بن يوسف وحممد بن اخلباز، ٧٠٦عبدالرمحن،ولد سنة 
 القواعد الفقهية وشرح جامع الترمذي وشرح:وأجازه ابن النقيب، ومن مصنفاته

الدرر :انظر ترمجته يف.(هـ٧٩٥البخاري وشرح األربعني النووية، تويف سنة 
= 
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٤١٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  . )٢)(١(البخاري
  .)٤(،ومذهب الشافعية)٣(   وهو رواية عن اإلمام أمحد

   :   أدلَّة هذا القول
 مث انصرف وقد اجنلت ((:حديث عائشة رضي اهللا عنها وفيه -١

  .)٥( متفق عليه))الشمس فخطب الناس
 أتيت ((:حديث أمساء بنت أيب بكر رضي اهللا عنهما قالت -٢

حني خسفت - e زوج النيب -رضي اهللا عنها-عائشة
.  فإذا الناس قيام يصلُّون وإذا هي قائمة تصلِّي-الشمس
: فأشارت بيدها إىل السماء، وقالت. ما للناس؟: فقلت

فقمت : قالت. فأشارت أي نعم. آية؟: فقلت. سبحان اهللا
ين الغشي، فجعلت أصب فوق رأسي املاء، فلما حىت جتال

                                  
=  

  ) ١٧١-٥/١٦٨، املنهج األمحد ٣٢٢-٢/٣٢١الكامنة
فتح الباري يف شرح (ن رجب احلنبلي،واملسمى بـ بشرح البخاري للحافظ) ١(

وهو ينقل فيه كثرياً من  وكان قد شرع فيه فوصل إىل كتاب اجلنائز، ،)البخاري
  ) ٥/١٦٩،املنهج األمحد٢/٨٢املقصد األرشد:انظر( . املتقدمنيكالم

  ٢/٤٤٨اإلنصاف) ٢(
  ٢/٤٤٨،اإلنصاف ٢/١٥١الفروع ) ٣(
   ٥/٥٢،اموع ٥/٧٥،فتح العزيز مع اموع ١/٢٧٧األم ) ٤(
  ) ٢٦٦(تقدم خترجيه ص ) ٥(
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٤١٥ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

ما ِمن :  حِمد اهللا وأثىن عليه مث قالeانصرف رسول اهللا 
شيء كنت مل أره إال قد رأيته يف مقامي هذا حىت اجلنة 

 .)١(متفق عليه.  احلديث))…والنار
بأنه ليس فيهما ما يدل على  : وأجيب عن االستدالل باحلديثني   

 .)٢(بتنيأنه خطب خط
  .)٣(القياس على خطبيت اجلمعة -٣

  
  :األقوال األخرى

  :   للعلماء يف املسألة ثالثة أقوال
  .  ما تقدم من اختيار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل ومن وافقه:   أحدها

  . أنه يسن لـها خطبة واحدة : والقول الثَّاين   
  . )٤(وهو قول عند احلنابلة   
    

                                 
كتاب الكسوف باب صالة النساء مع ) مع الفتح١٠٥٣ح ٢/٦٣١(البخاري ) ١(

كتاب الكسوف باب ما عرض ) مع النووي٦/٢١٠( ل يف الكسوف،ومسلم الرجا
  على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف صالة الكسوف من أمر اجلنة والنار 

  ٣/٣٢٨املغين ) ٢(
  ١/٣١٨مغين احملتاج ) ٣(
  ٢/٤٤٨اإلنصاف ) ٤(
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٤١٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  : أدلَّة هذا القول 
  يستدل له حبديثي عائشة وأمساء رضي اهللا عنهما املتقدمني يف أدلَّة  

  . القول األول
أنهما دالَّ على مشروعية اخلطبة، وليس فيهما أنَّ  : وجه الداللة منهما   

  .  جلس وخطب خطبتني بل قام وخطب، فهي خطبة واحدةeالرسول 
د على من قال أنَّ  إنما خطب حىت يرeبأنَّ النيب : وأجيب عنه   

 ))خطب((، أو أنَّ املراد بقوهلم eالكسوف حصل ملوت إبراهيم ابن النيب 
  .)١(أي دعا؛ ألنَّ الدعاء يسمى خطبة

بأنه ورد يف األحاديث الصحيحة التصريح باخلطبة، وحكاية : ونوقش   
 على اإلعالم eشرائطها من احلمد والثناء وغري ذلك، فلم يقتصر النيب 

 الكسوف، واألصل مشروعية اإلتباع، واخلصائص ال تثبت إال بسبب
  .)٢(بدليل

  . أنه ال خطبة لـها : القول الثَّالث   
 ،)٣(ةـلـابـنـد احلــنـب عــذهــمـو الــ   وه

                                 
  ٢/٥٧،فتح القدير١/٢٨٢بدائع الصنائع ) ١(
  ٣/٣٧١،نيل األوطار ٢/٦٢٠فتح الباري) ٢(
  ٢/٤٤٨،اإلنصاف ٢/١٥١،الفروع ٣/٣٢٨املغين ) ٣(
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٤١٧ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

  .)٢(واملالكية ،)١(واحلنفية
   :أدلَّة هذا القول   

ذلك  فإذا رأيتم ((: حديث عائشة رضى اهللا عنها املتقدم وفيه -١
  .))فادعوا اهللا وكبروا وصلُّوا وتصدقوا

 أمرهم بالصالة والدعاء والتكبري eأنَّ النيب  : وجه الداللة   
 .)٣(والصدقة، ومل يأمرهم باخلطبة، ولو كانت مشروعة َألمرهم بـها

 .)٤(أنها صالة يفعلها املنفرد يف بيته فلم يشرع لـها خطبة -٢
، فال هنَّ الغرض من اخلطبة تذكري غريبأنَّ ذلك؛ أل: وأجيب عنه   

 .)٥(حيصل يف حال االنفراد
  .)٦ (eأنها مل تنقل عن النيب  -٣

 كما يف حديثي eبأنه قد ثبت نقل اخلطبة عن النيب : وأجيب عنه   
  .)٧(عائشة وأمساء رضي اهللا عنهما

                                 
  ١/١٣٨،اجلوهرة النرية ١/٧٠،املختار ٢/٥٧،اهلداية ١/٢٨٢بدائع الصنائع ) ١(
  ٢/٢٠٢،التاج واإلكليل ١/٢١٣،بداية اتهد ٨٠،الكايف ص ١/٣٣١املعونة ) ٢(
  ٣/٣٢٨املغين ) ٣(
  ٣/٣٢٨املغين ) ٤(
  ٥/٧٦فتح العزيز مع اموع ) ٥(
  ٢/٥٧،اهلداية ١/٣٣١املعونة ) ٦(
  ٢/٦٢٠فتح الباري ) ٧(
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٤١٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

الذي يظهر يل رجحانه هو أنه خيطب لصالة الكسوف :    الترجيح
  . ، واهللا تعاىل أعلمe، لفعل الرسول )١(دة استحباباًخطبة واح

  
  
  .حضور الصبيان لصالة الكسوف: املسألة الرابعة ]٩٤[

  .)٢( أنه مستحب:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)٤(،والشافعية)٣(وهو ظاهر مذهب املالكية

   :دليل هذا القول
  .)٥(القياس على صالة اجلمعة والعيد

  
  .  أنه يباح من غري استحباب:خرالقول اآل

  .)٦(وهو املذهب عند احلنابلة
  :دليل هذا القول

                                 
  ٥/٢٤٩الشرح املمتع : انظر) ١(
  ٢/١٥١  الفروع ، ٣/٧٨املستوعب  ) ٢(
  ٤٠٢-١/٤٠١ حاشية الدسوقي ،١/٣٢٦املنتقى  ) ٣(
  ٥/٥٩ اموع ،١/٢٨١األم  ) ٤(
  ٢/١٥١ الفروع ،٣/٧٨املستوعب  ) ٥(
  ١/٣١٢،شرح املنتهى٢/١٥١الفروع  ) ٦(
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٤١٩ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

  . )١(القياس على حضور غريهم
 الذي يظهر يل رجحانه  أنه يستحب للصبيان حضور صالة :الترجيح 

  .الكسوف، كغريها من الصلوات، واهللا تعاىل أعلم
  
  
  . كسوفحضور العجائز لصالة ال: املسألة اخلامسة ] ٩٥[

  .)٢( أنه مستحب:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)٤(،والشافعية)٣(وهو ظاهر مذهب املالكية

   :دليل هذا القول
  .)٥(القياس على خروجهن لصالة العيد

  
  .  أنه مباح من غري استحباب:القول اآلخر

  .)٦(وهو ظاهر مذهب احلنابلة

                                 
  ١/٣١٢شرح املنتهى) ١(
  ٢/١٥١  الفروع ، ٣/٧٨املستوعب  ) ٢(
  ٤٠٢/ ١ حاشية الدسوقي ،١/٣٢٦املنتقى  ) ٣(
  ١/٢٨٨ أسىن املطالب ،١/٣٢١ مغين احملتاج ،٥/٥٩ اموع ،١/٢٨١األم  ) ٤(
  ١/٢٨٨، أسىن املطالب ١/٣٢٠ مغين احملتاج ،٣/٧٨املستوعب  ) ٥(
وهذا نصهم يف حضور  . ١/٣١٢،شرح املنتهى٢/٢١٢ اإلنصاف ،٢/٤٣املبدع  ) ٦(

= 
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٤٢٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  : دليل هذا القول 
  .)١( صالة اجلماعة مطلقاًالقياس على حضورهن

 الذي يظهر يل رجحانه أنه جيوز من غري استحباب، لعدم :الترجيح 
  . الدليل على االستحباب، واهللا تعاىل أعلم

  
  
  .اخلطبة يف صالة االستسقاء: املسألة السادسة ]  ٩٦[

  .)٢(أنَّ لصالة االستسقاء خطبتني: اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)٣(أبو بكر غالم اخلالل:  من علماء احلنابلة أيضاً   واختاره

وقول  ،)٦(والشافعية ،)٥(ومذهب املالكية ،)٤(   وهو رواية عن اإلمام أمحد

                                  
=  

  النساء صالة اجلماعة عموماً 
  ٢/٤٣املبدع) ١(
  ٢/٤٥٧،اإلنصاف ١/١٨٠اإلفصاح ) ٢(
  ٢/٤٥٧،اإلنصاف١/١٨٠اإلفصاح) ٣(
  ٢/٤٥٧،اإلنصاف ٢/٢٠٤،املبدع ٢/٢٦٦،شرح الزركشي ١/١٨٠اإلفصاح ) ٤(
،جواهر ٢/٢٠٦هب اجلليل،التاج واإلكليل وموا٨١،الكايف ص ١/١٥٣املدونة ) ٥(

  ١/١٤٨اإلكليل 
   ١/٣٢٤،مغين احملتاج ٥/٨٣،اموع ٢/٣٥٤،الوسيط ١/٢٨٦األم ) ٦(
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٤٢١ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

  .)١(حممد بن احلسن من احلنفية
   :    أدلَّة هذا القول

 ((: سئل ابن عباس رضي اهللا عنهما عن سنة االستسقاء، فقال -١
  .)٢( أخرجه البيهقي)) الصالة يف العيدين سنة االستسقاء سنة

 على –بأنَّ قول ابن عباس رضي اهللا عنهما :    وميكن اجلواب عنه
املراد به صفة الصالة، ال أنه خطب خطبتني، ويدلُّ -فرض صحته 

 قَلَب رداءه e إال أنَّ رسول اهللا ((: عليه متام احلديث وهو قوله 
ى ميينه، وصلى الركعتني، فكبر يف فجعل ميينه على يساره ويساره عل

وقرأ  ،)٣() سبح اسم ربك األعلَى (األوىل بسبع تكبريات وقرأ بـ 

                                 
،اجلوهرة النرية ٢/٦٠،الـهداية وفتح القدير١/٢٨٣،بدائع الصنائع ٢/٧٧املبسوط ) ١(

١/١٣٩  
 حديث صحيح اإلسناد،:وقال) ١/٣٢٦(واحلاكم ،)٢/٦٦(أخرجه الدارقطين) ٢(

وتعقب الذهيب يف تلخيص املستدرك احلاكم يف تصحيحه  ،)٣/٣٤٨(والبيهقي 
ويف : فقال) ٦٧-٢/٦٦(ضعف عبدالعزيز،وتعقبه أيضاً صاحب التعليق املغين: فقال

منكر احلديث،وقال : تصحيحه نظر،فإنَّ حممد بن عبدالعزيز هذا قال فيه البخاري
أبوه :  ابن القطانضعيف احلديث،وقال: متروك احلديث،وقال أبو حامت: النسائي

وقال عنه األلباين يف .فاعتل احلديث ما. عبدالعزيز جمهول احلال
  .ضعيف جداً) :٦٦٥ح٣/١٣٤(اإلرواء

  ) ١(سورة األعلى آية رقم ) ٣(
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٤٢٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

، )) وكبر فيها مخس تكبريات)١() هلْ أَتاك حِديثُ الْغاِشيِة(يف الثَّانية 
 .فذكر صفة الصالة كصالة العيد ومل يذكر اخلطبة

  .)٢(القياس على صالة العيد -٢
  

  :األقوال األخرى
  :   للعلماء يف املسألة ثالثة أقوال

  . ما تقدم من اختيار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل ومن وافقه:    أحدها
  . أنَّ لـها خطبة واحدة:    والقول الثَّاين

،وقول أيب )٣(   وهو رواية عن اإلمام أمحد، هي املذهب عند احلنابلة
  .)٤(يوسف من احلنفية

   : هذا القولأدلَّة   
 شكا الناس إىل رسول ((:حديث عائشة رضي اهللا عنها قالت -١

، فأمر مبنرب فوضع له يف املُصلَّى، ووعد )٥( قُحوطَ املطرeاهللا 
                                 

  ) ١(سورة الغاشية آية رقم ) ١(
  ١/٣٢٤،مغين احملتاج ٢/٢٠٤،املبدع ١/٢٨٣بدائع الصنائع ) ٢(
  ٢/٤٥٧،اإلنصاف ٢/٢٠٤،املبدع ٢/٢٢٦،شرح الزركشي ٣/٣٣٩املغين ) ٣(
،اجلوهرة النرية ٢/٦٠،الـهداية وفتح القدير١/٢٨٣،بدائع الصنائع ٢/٧٧املبسوط ) ٤(

١/١٣٩.  
يقال قحط املطر وقحط إذا احتبس وانقطع وأقحط الناس إذا مل ميطروا والقحط ) ٥(

= 
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٤٢٣ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

 eفخرج رسول اهللا : قالت عائشة. الناس يوماً خيرجون فيه
 ومحد اهللا eحني بدأ حاجب الشمس، فقعد على املنرب فكبر 

دياركم واستئخار )١(كم شكومت جدب أن((:عز وجل مث قال
زمانه عنكم، وقد أمركم اهللا عز وجل أنْ  )٢(املطر عن ِإبان

أخرجه أبو .  احلديث))…تدعوه ووعدكم أنْ يستجيب لكم 
  .)٣(داود 

 يوماً e خرج رسول اهللا ((: قالtحديث أيب هريرة  -٢
يستسقي، فصلَّى بنا ركعتني بال أذان وال إقامة، مث خطبنا 

ا اهللا وحول وجهه حنو القبلة رافعاً يديه، مث قَلَب رداءه ودع
 أخرجه ابن ))فجعل األمين على األيسر واأليسر على األمين

                                  
=  

  ) ٤/١٧النهاية يف غريب احلديث: انظر. (اجلدب ألنه من أثره 
  ) ١/٢٤٣النهاية يف غريب احلديث: انظر. (دب هو القحط اجل) ١(
النهاية :انظر. (  للذهاب  أ الشيء إذا يبأي وقته وهو فعالن من أَ: إبان زمانه ) ٢(

  ) ١/١٧يف غريب احلديث
 كتاب الصالة باب رفع اليدين يف االستسقاء،) ١١٧٣ح ١/٦٩٢( أبو داود ) ٣(

وقال حديث ) ١/٣٢٨(رجه أيضاً احلاكم وأخ حديث غريب إسناده جيد، :وقال
وابن حبان  صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه ووافقه الذهيب،

وحسنه األلباين يف ختريج  ،)٣/٣٤٩(والبيهقي  ،)مع اإلحسان٢٨٦٠ح٧/١٠٩(
  ) ١٥٠٨ح١/٤٧٩( أحاديث املشكاة 
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٤٢٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 .)١(ماجه
  .)٢(أنَّ املقصود منها الدعاء، فال يقطعها باجللسة -٣

  . أنها ال خطبة لـها : القول الثَّالث   
  .)٤(فة،وقول أيب حني)٣(   وهو رواية عن اإلمام أمحد

   :   أدلَّة هذا القول
إنَّ رسول اهللا :( حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما قال -١

eًعاً، حىت أتى املصلَّى، فلم ) ٥(خرج متبذِّالمتواضعاً متضر
خيطب خطبتكم هذه، ولكن مل يزل يف الدعاء والتضرع 

أخرجه ) والتكبري، وصلَّى ركعتني كما كان يصلِّي يف العيد 
  )٦(األربعة واللفظ للترمذيأصحاب السنن 

                                 
جاء يف كتاب إقامة الصالة والسنة فيها باب ما ) ١٢٦٨ح ١/٤٠٣(ابن ماجه ) ١(

  ) ٣/٣٤٧(وأخرجه أيضاً البيهقي . صالة االستسقاء 
  ١/٢٨٣بدائع الصنائع  ،٢/٧٧املبسوط ) ٢(
  ٢/٤٥٧،اإلنصاف ٣/٣٣٩،املغين ١/١٨٠،اإلفصاح ١/١٩٣الروايتني والوجهني ) ٣(
  ١/١٣٩،اجلوهرة النرية ٢/٦٠،الـهداية وفتح القدير١/٢٨٣بدائع الصنائع ) ٤(
. ين والتهىيء باهلئية احلسنة اجلميلة على جهة التواضع هو ترك التز: التبذل ) ٥(

  ) ١/١١١النهاية يف غريب احلديث:انظر(
كتاب الصالة باب مجاع أبواب صالة االستسقاء ) ١١٦٥ ح ١/٦٨٩( أبو داود ) ٦(

كتاب الصالة باب ما جاء  يف صالة ) ٥٥٨ح٢/٤٤٥(والترمذي  وتفريقها،
 كتاب االستسقاء،) ٣/١٦٣(نسائي وال االستسقاء وقال حديث حسن صحيح،

= 
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٤٢٥ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

 . أنه  نفى اخلطبة :   وجه الداللة
بأنه نفى للصفة ال ألصل اخلطبة، أي مل خيطب : وأجيب عنه   

 .)١(كخطبتكم هذه إنما كان جلُّ خطبته الدعاء والتضرع والتكبري
أنها نافلة تفعل ألجل عارض، فلم يكن من سببها اخلطبة،  -٢

  .)٢(كالكسوف
بأنه قياس على خمتلف فيه، والصحيح هو أنه : كن اجلواب عنهومي   

  .)٣(خيطب لصالة الكسوف كما تقدم
الذي يظهر يل رجحانه أنه يسن لصالة االستسقاء خطبة  : الترجيح   

واحدة، لورود التصريح باخلطبة يف حديثي عائشة وأيب هريرة رضي اهللا 
  . ن، واهللا تعاىل أعلمعنهما ومل يِرد فيهما أنهما خطبتا

  
  
  

                                  
=  

كتاب إقامة الصالة والسنة فيها باب ماجاء يف ) ١٢٦٦ح ١/٤٠٣(وابن ماجه 
  ) ٦٦٩ح٣/١٣٦(  وحسنه األلباين يف اإلرواء ،صالة االستسقاء

  ٣/٣٣٩،املغين ١/٦٩٠املمتع ) ١(
  ١/١٩٣الروايتني والوجهني ) ٢(
  ).٢٧١(سوف صالترجيح يف مسألة خطبة صالة الك: انظر) ٣(
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٤٢٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .اخلروج لصالة االستسقاء صياماً: املسألة السابعة ]  ٩٧[
أنه يستحب أنْ خيرجوا لصالة : اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

  .)١(االستسقاء صائمني
،واختيار ابن )٣(،ومذهب الشافعية)٢(   وهو ظاهر املذهب عند احلنابلة

  .)٤(الكيةحبيب وابن املاجشون من امل
   :أدلَّة هذا القول   

أنَّ الصوم وسيلة لنـزول الغيث، فدعاء الصائم ال يرد كما  -١
  .)٥(يف احلديث

أنَّ يف الصوم كسر للشهوة، وحضور للقلب، وتذلل للرب،  -٢
                                 

  ٢/٤٥٣ب،اإلنصاف /١٠٦خمتصر ابن متيم ل) ١(
،وهذا ما ظهر يل من هذين الكتابني وأما غريمها ٢/٤٥٣،اإلنصاف٣/٨٢املستوعب) ٢(

فلم ينصوا على االستحباب وال عدمه بل نصوا على أنَّ لإلمام أن يأمرهم باخلروج 
،زاد ٢/٢٠٢بدع،امل٢/١٥٨،الفروع ٣/٣٣٥،املغين١/٥٦الـهداية:صائمني كما يف

ويستحب : قال) ب/١٠٧ل(،وقد يؤيد هذا أنَّ ابن متيم يف خمتصره ٣٠املستقنع ص
  .ومل يذكر عن أحد من احلنابلة غري ذلك. هـ.أ.اخلروج صياماً ذكره ابن حامد

  ١/٢٨٩،أسىن املطالب ٥/٧٠،اموع ٥/٩٢،فتح العزيز مع اموع ١/٢٨٣األم ) ٣(
  ١/٤٠٦شية الدسوقي ،حا٢/٢٠٧التاج واإلكليل ) ٤(
دعوة الوالد ودعوة الصائم :  ثالث دعوات ال ترد (( واحلديث هو ١/٦٨٦املمتع ) ٥(

وصححه األلباين بشواهده يف السلسلة ،)٣/٢٤٥(أخرجه البيهقي ) ) ودعوة املسافر
  ) ١٧٩٧ح٤/٤٠٦(الصحيحة 
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٤٢٧ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

  .)١(وكل هذا من أسباب استجابة الدعاء
  

  . أنه يباح بال استحباب: القول اآلخر
  .)٢(   وهو مذهب املالكية

   : دليل هذا القول   
   أنه مل يرد به شرع، وإنْ فعل فجائز؛ ألنه قربة وفعل خري، وكل ما زاد 

  .)٣(اإلنسان يف فعل القرب كان أقرب إىل إجابة دعائه
الذي يظهر يل رجحانه أنه ال دليل على أنَّ الصيام من سنن  :    الترجيح

نع منه ما مل يعتقده سنة اخلروج لصالة االستسقاء، وال دليل على امل
لذلك، فيبقى على أصل استحباب صيام النوافل املطلق، وأما حكم 

  .مشروعيته من أجل االستسقاء فاليشرع، واهللا تعاىل أعلم
  
  
  
  

                                 
  ١/٦٨٧،املمتع ٢/٤١٧احلاوي ) ١(
   .٢/٢٠٧،التاج واإلكليل ٨٥،القوانني الفقهية ص ١/٣٣٨املعونة ) ٢(
  ١/٣٣٨املعونة ) ٣(
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٤٢٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  . خروج الصبيان املميزين لصالة االستسقاء: املسألة  الثَّامنة ]  ٩٨[
  .)١(أنه مستحب: اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

  .)٤(،والشافعية)٣(،واملالكية)٢(   وهو املذهب عند احلنابلة
   :أدلَّة هذا القول   

 لوال شباب خشع ((:  قالe أنَّ النيب tحديث أيب هريرة  -١
وبـهائم رتع وشيوخ ركَّع وأطفال رضع لصب عليكم 

  .)٥())العذاب صباً 
أنهم ال ذنوب لـهم، فيكون دعاؤهم مستجاباً،  -٢

 .)٦(شايخكامل
بأنَّ عدم الذنب مع عدم التكليف ال أثر له، بدليل :    وأجيب عنه

                                 
  ٢/٤٥٤،اإلنصاف ١/١٧٨،احملرر ٤٥،املقنع ص ١/٥٦اهلداية ) ١(
  ٢/٤٥٤،اإلنصاف ٢/٢٠٣،املبدع  ١/١٧٨،احملرر ١/٥٦اهلداية ) ٢(
حاشية العدوي على شرح الرسالة  ،١/١٤٨جواهر اإلكليل ،١/١٥٣ونةاملد) ٣(

١/٣٥٥  
  ١/٣٢٢،مغين احملتاج ٥/٧٠،اموع ٢/٣٥٣،الوسيط ١/٢٨٤األم ) ٤(
قوي وله شاهد بإسناد آخر غري إبراهيم بن خثيم غري : وقال) ٣/٣٤٥(البيهقي ) ٥(

يف إسناده إبراهيم بن خثيم بن عراك وقد : )٢/١٠٤(وقال يف التلخيص . قوي
  .ضعفوه 

  ١/٣٢٢،مغين احملتاج ٢/٢٠٣،املبدع ١/٦٨٨املمتع ) ٦(
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٤٢٩ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

 .)١(عدم استحباب خروج البهائم
أنهم من أهل العبادة، وميتازون عن البالغني برفع اآلثام عنهم،  -٣

  .)٢(وكونـهم أقرب ألنْ يرمحوا وجيابوا
  

  . أنه جيوز من غري استحباب: القول اآلخر
  .)٣( احلنابلة   وهو وجه عند

   :   دليل هذا القول
   أنهم غري مكلفني، فلم يستحب إخراجهم وإنْ كان لـهم حظ يف 

  .)٤(الرزق، كالبهائم
بأنه قياس مع الفارق، فالصيب املميز أهل للعبادة، خبالف : وأجيب عنه   

  .)٥(البهائم
ن الذي يظهر يل رجحانه هو أنه يستحب خروج الصبيا:    الترجيح

املميزين لصالة االستسقاء، كما يستحب لـهم حضور صالة اجلماعة 
مطلقاً، ولذا أُِمر أولياء أمورهم بأمرهم بالصالة لسبع وضربـهم عليها 

                                 
  ١/٦٨٩املمتع ) ١(
  ١/١٧٩لنكت على احملرر ا) ٢(
  ٢/٤٥٤،اإلنصاف ٢/٢٠٣،املبدع  ١/١٧٨،احملرر ١/٥٦الـهداية ) ٣(
  ٢/٢٠٣،املبدع ١/٦٨٨املمتع ) ٤(
  ١/١٧٩النكت على احملرر ) ٥(
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٤٣٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  . لعشر، واهللا تعاىل أعلم
  
  
  . خروج العجائز لصالة االستسقاء: املسألة التاسعة ]  ٩٩[

  .)١(أنه مستحب: اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)٢(أبو اخلطاب، واد بن تيمية:    واختاره من علماء احلنابلة أيضاً

  .)٤(،والشافعية)٣(   وهو مذهب املالكية
   :   أدلَّة هذا القول

القياس على استحباب خروج الشيوخ، جبامع رقَّة القلب يف  -١
  .)٥(اجلميع، وكون دعاؤهم أرجى لإلجابة

٢- مرجو إجابته، أنَّ الفتنة قد امتنعت يف حقهن والدعاء منهن ،

                                 
 ،١/١٧٧،النكت على احملرر  ٢/٢٨٧الشرح الكبري مع املغين  ،٣/٨٣املستوعب ) ١(

  ٢/٤٥٥اإلنصاف 
  ٢/٤٥٥إلنصاف ،ا١/١٧٦،احملرر ١/٥٦اهلداية ) ٢(
حاشية العدوي على شرح الرسالة  ،١/١٤٨جواهر اإلكليل  ،١/١٥٣املدونة ) ٣(

١/٣٥٥  
  ١/٣٢٢،مغين احملتاج ٥/٧٠،اموع ١/٢٨٤األم ) ٤(
  ٢/٤١٩،اية احملتاج ١/١٧٧النكت على احملرر ) ٥(
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٤٣١ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

١(فاستحب خروجهن(. 
أنَّ اجلدب قد أصابـهن، وال مانع من خروجهن، فاستحب  -٣

٢(لرجاء إجابة دعوتـهن(.  
  

  :األقوال األخرى
  :   للعلماء يف املسألة ثالثة أقوال

  . ما تقدم من اختيار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل ومن وافقه:    أحدها
  . أنه يباح بال استحباب : ول الثَّاينوالق   

  .)٣(   وهو املذهب عند احلنابلة
   :    دليل هذا القول

بأنَّ الشرع مل يرد فيه أمر بإخراجهن، ولكن جيوز :    ميكن االستدالل له
  . خروجهن لرجاء إجابة دعوتـهن، ولعدم املانع من ذلك

  . أنه ال جيوز:    القول الثَّالث
هو ظاهر كالم اإلمام أمحد : و قول عند احلنابلة، قال عنه ابن عقيل    وه

  .)٤(رمحه اهللا تعاىل
                                 

  ١/١٧٧النكت على احملرر ) ١(
  ١/٢٩٠أسىن املطالب ) ٢(
  ١/٣٦٩،التوضيح٢/٤٥٤،اإلنصاف ٢/٢٠٣ ،املبدع٣/٨٣املستوعب ) ٣(
  ٢/٤٥٥،اإلنصاف ١/١٧٧النكت على احملرر ) ٤(
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٤٣٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

   : دليل هذا القول   
   أنَّ املرأة عورة، واألصل عدم خروجها من بيتها حىت ال يفتنت بـها 

  .)١(الرجال
الذي يظهر يل رجحانه  أنه جيوز خروج العجائز لصالة  : الترجيح   

ء من غري استحباب، لعدم ورود دليل من الشارع يدل على االستسقا
  .االستحباب، واهللا تعاىل أعلم

  

                                 
  ١/١٧٧النكت على احملرر ) ١(
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  يف اجلنائز: الفصل احلادي عشر
  :وفيه تسع مسائل

  .حكم غسل املرأة البن سبع سنني: املسألة األوىل 
  .استعمال املاء احلار لغري حاجة: املسألة الثَّانية 
  .ام السدر يف غسل امليتكيفية استخد: املسألة الثَّالثة 
  .حكم تسريح شعر امليت وحليته: املسألة الرابعة 

من صلى على جنازة هل يعيد الصالة عليها مرة : املسألة اخلامسة 
  .ثانية؟

الصالة على الغائب إذا كان يف أحد جانيب البلد : املسألة السادسة 
  .بالنية

  .تابوت املغطَّىالصالة على من يف ال: املسألة السابعة 
  .حكم وضع املضربة يف القرب: املسألة الثَّامنة 

  .حكم الندب و النياحة: املسألة التاسعة 
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٤٣٥ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

  . حكم غسل املرأة البن سبع سنني: املسألة األوىل ]  ١٠٠[
  .)١(أنه ال جيوز: اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

  .)٣(،واحلنفية)٢(   وهو املذهب عند احلنابلة
   :   أدلَّة هذا القول

أنه مأمور بالصالة والتفرقة بينهم يف املضاجع، حلديث عمرو  -١
 eقال رسول اهللا  : بن شعيب عن أبيه عن جده قال 

مروا أوالدكم بالصالة وهم أبناء سبع سنني، واضربوهم ((:
 ))عليها وهم أبناء عشر سنني، وفرقوا بينهم يف املضاجع 

                                 
القاعدة ٢٢،القواعد والفوائد األصولية ص ٣/١٠٢،املستوعب ١/٢٦٠التمام ) ١(

  ٢/٤٨٢،اإلنصاف ٢/٢٢٤،املبدع )٢(رقم
،اإلنصاف ٢/٢٢٤بدع ،امل٢٢،القواعد والفوائد األصولية ص١/٢٦٠التمام ) ٢(

٢/٤٨٢  
 ،٢/٣٠٦،البحر الرائق ١/٧٦،فتح القدير ١/٣٠٦،بدائع الصنائع ٢/٧٣املبسوط ) ٣(

وهم قد نصوا على أنه يشترط يف جواز غسل املرأة للصغري أن يكون ال يشتهي 
فيفهم منه أنَّ ابن سبع سنوات ال جيوز للمرأة أن . وقدروه بأنه قبل أن يتكلم 

وأما الشافعية فقد نصوا على أنه جيوز للمرأة أن تغسل .  يشتهى عندهم تغسله ألنه
الذي يشتهى لكين مل اقف على املراد بالذي يشتهى عندهم فلذا مل اثبت هلم قوالً 

،أسىن ٥/١٤٩،اموع ١٢٧-٥/١٢٦فتح العزيز مع اموع : انظر . (يف املسألة 
  ) ١/٣٠٣املطالب 
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٤٣٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(أخرجه أبوداود واحلاكم
قال :  قال )٢(tويف لفظ آخر عنده من حديث سبرةَ بن معبد 

 .)٣())الدكم سبع سنني ففرقوا بني فرشهم إذا بلغ أو(( :eرسول اهللا 
  .)٤(أنه بلغ سناً حيصل فيه التمييز، أشبه من فوقها -٢

  
  . أنه جيوز : القول اآلخر

   

                                 
كتاب الصالة باب مىت يؤمر الغالم بالصالة،واحلاكم ) ٤٩٥ح١/٣٣٤( أبو داود ) ١(

حسن ): ٤٦٦ح ١/٩٧( وقال عنه األلباين يف صحيح سنن أيب داود) . ١/١٩٧(
  . صحيح 

 بن معبد بن عوسجة بن حرملة -بفتح السني املهملة وإسكان املوحدة-سبرة: هو) ٢(
 ،rاحلديث عن النيب اجلهين،سكن املدينة،وشهد اخلندق وما بعدها،وهو ممن روى 

 ،١/٢٠٩ذيب األمساء واللغات:انظر ترمجته يف( .tتويف يف خالفة معاوية 
  ) ٣/٦٤اإلصابة يف متييز الصحابة

 ووافقه الذهيب،. وقال حديث صحيح على شرط مسلم ) ١/٢٠١(احلاكم ) ٣(
 وقال األلباين بأنَّ ذكر التفريق يف حديث ،)١/٢٣٠(قطين وأخرجه أيضاً الدار

 وحمل – الذي تقدم دليالً أوالً –ة شاذ واحملفوظ ما يف حديث ابن عمرو سرب
 التعليق على ٢/١٠٢١(صحيح اجلامع . التفريق بعد األمر بضرم وهم أبناء عشر 

  ) ) ٥٨٦٧(حديث رقم 
  ٢/٢٢٤املبدع ) ٤(
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٤٣٧ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

  .)٢(،ومذهب املالكية)١(  وهو وجه عند احلنابلة
   : دليل هذا القول   

  .)٣(   أنه فاقد أهلية فهم اخلطاب، وليس حمالً للشهوة، أشبه الطفل
الذي يظهر يل رجحانه أنه ال جيوز للمرأة أن تغسل ابن  :    الترجيح
، وخاصة إذا وِجد من يغسله من الرجال، وإال مع عدمهم )٤(سبع سنني

هن ِمن النساء لكان له وجه، فلو قيل جبواز ذلك وبتقدمي حمارمه على غري
  .وذلك ألنه مميز وهو حمل للشهوة

فهو معارض بأنه ورد يف . بأنه فاقد أهلية فهم اخلطاب:    وأما قولـهم
  . احلديث أمرهم بالصالة، ولو مل يكن أهالً ألنَّ خياطب لَما أُِمر بالصالة

ضده وخاصة أنه بلغ فمعارض ب. أنه ليس حمالً للشهوة:    وأما قولـهم
  . سناً مييز فيها، واهللا تعاىل أعلم

  
  

                                 
،اإلنصاف ٢/٢٢٤،املبدع ٢٢،القواعد والفوائد األصولية ص١/٢٦٠التمام ) ١(

٢/٤٨٢  
 ،١/١٥٧،خمتصر خليل مع جواهر اإلكليل ٢/٤٥٠،الذخرية ١/١٦٨ملدونة ا) ٢(

  ٢/٢٣٤مواهب اجلليل 
  ٢/٢٢٤املبدع ) ٣(
  ٥/٣٤٢،الشرح املمتع ٨/٣٦٥انظر فتاوى اللجنة الدائمة ) ٤(
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٤٣٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .استعمال املاء احلار لغري حاجة: املسألة الثَّانية ]  ١٠١[
  .)١(أنه مستحب: اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

  .)٢(   وهو مذهب احلنفية
   :دليل هذا القول   

  .)٣(ينقِّي ما ال ينقِّي البارد   أنَّ املاء احلار فيه مبالغة يف التنظيف، فهو 
بأنَّ االنقاء حيصل بالسدر إذا مل يكثر وسخه، فإنْ مل ينقه : وأجيب عنه

  .)٤(صار استعمال املاء احلار حلاجة فيستحب
  

  :األقوال األخرى
  :   للعلماء يف املسألة ثالثة أقوال

  . هما تقدم من اختيار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل ومن وافق:    أحدها
  . أنه مكروه ما مل حيتج إليه : والقول الثَّاين   

  .)٦(،والشافعية)٥(   وهو املذهب عند احلنابلة 
                                 

  ٢/٤٩٣،اإلنصاف ٢/٢٣١املبدع ) ١(
  ٢/١٩٦،الدر املختار وحاشية ابن عابدين ٢/٧٣،فتح القدير ١/٣٠١بدائع الصنائع) ٢(
  ٢/٣٠٢،البحر الرائق ٢/٢٣١املبدع ) ٣(
  ٣/٣٧٨املغين ) ٤(
  ٢/٤٩٣،اإلنصاف ٢/٢٣١،املبدع ٣/١٠٨املستوعب ) ٥(
ومل ينصوا على الكراهة ولكن . ٢/٤٤٤،اية احملتاج ٥/١٦٣،اموع١/٣٢٠األم) ٦(

= 
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٤٣٩ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

   :أدلَّة هذا القول   
  .)١(أنَّ السنة مل تِرد به -١
أنَّ املسخن يرخيه، والبارد ميسكه وهو املطلوب، ولـهذا  -٢

  .)٢(يطرح الكافور يف املاء ليشده ويربده
بأنَّ االرختاء مطلوب، ففيه حيصل استفراغ ما يف بطنه، : يب عنه   وأج

  .)٣(ويف هذا متام للنظافة
  . أنه ال يكره :   القول الثَّالث

  .)٥(،ومذهب املالكية)٤(   وهو رواية عن اإلمام أمحد
   :دليل هذا القول   

بأنَّ الكراهة حكم شرعي البد فيه من نص، :    ميكن االستدالل لـهم
  . هو مل يوجد، فيبقى احلكم على اإلباحةو

                                  
=  

اء ويغسله باملاء غري السخن وال يعجبين أنْ يغسل بامل: قال اإلمام الشافعي رمحه اهللا 
  .هـ . أ. املسخن ولو غسل به أجزأه إنْ شاء اهللا تعاىل 

  ٢/٢٣١املبدع ) ١(
  ٢/٢٣١،املبدع ٣/٣٧٨املغين ) ٢(
  ٢/٧٣فتح القدير ) ٣(
  ٢/٤٩٣اإلنصاف ) ٤(
،الشرح الكبري ٢/٢٣٤،مواهب اجلليل ١/١٥٧خمتصر خليل وجواهر اإلكليل ) ٥(

١/٤٢٠.  
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٤٤٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

الذي يظهر يل رجحانه أنه ال يكره غسل امليت باملاء  : الترجيح   
  . املسخن ولو لغري احلاجة، لعدم الدليل على الكراهية

وكذا مل تِرد كراهته : فنقول. بأنه مل يِرد يف السنة:   وأما استداللـهم 
  . ه على األصل وهو اإلباحة، واهللا تعاىل أعلميف السنة، فيبقى حكم

  
  
  . يف غسل امليت)١(كيفية استخدام السدر: املسألة الثَّالثة ]  ١٠٢[

أنه يطرح يف كل املاء شيء يسري من : اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)٢(السدر ال يغريه

   :دليل هذا القول   
قال : م عطية رضى اهللا عنها وفيه أمر بذلك يف حديث أe   أنَّ النيب 

 اغسلنها ثالثاً أو مخساً أو أكثر من ذلك إذا رأينت ذلك مباء (( :eالنيب 
وإنما قُيد باليسري ليبقى املاء على طهوريته، . )٣( متفق عليه))وِسدر 

                                 
،املعجم ٢/٣٥٣النهاية يف غريب احلديث:انظر ( . شجر النِبق مجع سدره : السدر ) ١(

  ) ١/٤٢٣الوسيط 
اإلنصاف  ،٢/٢٢٩املبدع  ،٣/٣٧٦املغين  ،٣/١٠٨املستوعب  ،١/٥٩اهلداية ) ٢(

٢/٤٩٠  
كتاب اجلنائز باب غسل امليت ووضوئه )  مع الفتح١٢٥٣ح ٣/١٥٠(البخاري ) ٣(

  .ب غسل امليت كتاب اجلنائز با) مع النووي٧/٢(باملاء والسدر،ومسلم 
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٤٤١ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

  .)١(فالكثري يسلبه الطهورية
  

  :األقوال األخرى
  :   للعلماء يف املسألة مخسة أقوال

  . ما تقدم من اختيار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل: أحدها   
يطرح يف كل املاء شيء من السدر، وال يشترط أنْ  : والقول الثَّاين   

  . بعد ذلك )٢(يكون يسرياً، وال جيب املاء القراح
،واختيار اللخمي من )٣(   وهو ظاهر كالم اإلمام أمحد، واخلرقي

  .)٤(املالكية
   :قولدليل هذا ال   

   حديث أم عطية رضى اهللا عنها املتقدم وليس فيه اشتراط أنَّ يكون 
  .السدر يسرياً 

، مث باملاء القراح، ويكون )٥(يغسل أوالً بثفْل السدر : القول الثَّالث   

                                 
  ٢/٤٩٠،اإلنصاف ٢/٢٢٩املبدع ) ١(
  ) ٢/٧٢٤،املعجم الوسيط ١/٤٨٤القاموس احمليط :انظر. ( أي اخلالص: القراح) ٢(
اإلنصاف  ،٢/٢٨٥شرح الزركشي  ،٣٧٦– ٣/٣٧٥خمتصر اخلرقي واملغين ) ٣(

٢/٤٩٠  
  ٢/٢٢٢مواهب اجلليل ) ٤(
                           . وهو احلب ما سفل من كل شيء،:  الثفل :ثفْل السدر ) ٥(

= 
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٤٤٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  . اجلميع غسلة واحدة، واالعتداد باآلخر دون األول
  .)١(بلة   وهو قول القاضي وأيب اخلطاب وغريمها من احلنا

   :   دليل هذا القول
   أنَّ السدر إذا خِلطَ باملاء فغيره سلبه الطهورية، وإنْ مل يغيره فال فائدة 

  .)٢(يف ترك يسري ال يؤثر
يغسل باملاء القراح أوالً، مث باملاء والسدر وتكون ثانية،  :    القول الرابع

  . وتكون ثالثة) ٣(مث باملاء والكافور
  .)٥(،ومجهور املالكية)٤(و مذهب احلنفية   وه

  :دليل هذا القول   
   ليبتل ما عليه من الدرن باملاء أوالً، فيتم قلعه باملاء والسدر، وهو أبلغ 
يف التطهري وإزالة الدرن، مث حيصل تطييب البدن بعد النظافة باملاء 

                                  
=  

  ) ٣/٥٠٢،القاموس احمليط ٤/١٦٤٦الصحاح:انظر(       
  ٢/٤٩٠،اإلنصاف ٢/٢٢٩املبدع ،٣/٣٧٦املغين ،٣/١٠٨املستوعب ،١/٥٩اهلداية) ١(
  ٢/٢٨٥،شرح الزركشي ٣/٣٧٦املغين ) ٢(
  .نبت طيب يستخرج الكافور من أجوافه وله رائحة عطرية: الكافور ) ٣(

  ) ٢/٧٩٢،املعجم الوسيط ٢/١٨١القاموس احمليط  :انظر(    
  ١/٧٣فتح القدير  ،١/٣٠١بدائع الصنائع  ،٢/٥٩املبسوط ) ٤(
  ١/٤١٥،حاشية الدسوقي٢/١٢٣،اخلرشي على خمتصر خليل٢/٢٢٢ليلمواهب اجل) ٥(
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٤٤٣ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

  .)١(والكافور
، مث مباء قراح وال حتسب يغسل مباء وسدر أوالً :    القول اخلامس

غسلة، مث يغسله ثالثاً مباء قراح، ويستحب أنْ جيعل فيها كافوراً وهو 
  .آكد يف األخرية

  .)٢(   وهو مذهب الشافعية
  :دليل هذا القول   
  : استدلوا لكونه يغسل باملاء والسدر أوالً مبا يلي-   أ
  قال: راحلته وفيه يف الذي وقصته حديث ابن عباس رضى اهللا عنهما -١

  . )٣( متفق عليه))اغسلوه مباء وسدر (( :eالنيب 
  .أنَّ السدر ينظف اجلسم،  مث يغسل باملاء القراح -٢

  : واستدلوا لكونه جيعل يف األخرية كافور مبا يلي-   ب
واجعلن يف اآلخرة ((: حديث أم عطية رضي اهللا عنها املتقدم وفيه -١

  .  ))كافوراً أو شيئاً من كافور
  .)٤(أنه يقويه -٢

                                 
  ١/٧٣،فتح القدير ١/٣٠١بدائع الصنائع ) ١(
  ١/٣٣٤،مغين احملتاج ١/٦١٦لبني ،روضة الطا٥/١٦٩،١٧٣املهذب واموع ) ٢(
 كتاب اجلنائز باب الكفن يف ثوبني،)   مع الفتح١٢٦٥ح٣/١٦٢( البخاري ) ٣(

  كتاب احلج باب ما يفعل باحملرم إذا مات  )  مع النووي٨/١٢٦( ومسلم 
  ٥/١٦٩املهذب ) ٤(
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٤٤٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

الذي يظهر يل رجحانه أنه يطرح يف كل املاء شيء من  : الترجيح   
السدر، وال يشترط أنْ يكون يسرياً، وال جيب استخدام املاء القراح بعده، 

 السدر فيه eلعموم حديث أم عطية رضي اهللا عنها ومل يقيد الرسول 
  .الغسل باملاء القراح بعده، واهللا تعاىل أعلمبأنْ يكون يسرياً، ومل يأمر ب

  
  
  .حكم تسريح شعر امليت وحليته : املسألة الرابعة ]  ١٠٣[

أنه جيوز أنْ ميشط برفق، مبشط واسع : اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  . )١(األسنان

  .)٢(أبو اخلطاب:    واختاره من علماء احلنابلة أيضاً
  .)٤(والشافعية ،)٣(   وهو مذهب املالكية

   :  أدلَّة هذا القول   
حديث أم عطية رضي اهللا عنها يف قصة غسل ابنة رسول اهللا  -١

                                 
وحِكي عنه  ،٢/٤٩٥،اإلنصاف ٢/٢٣٢،املبدع ٢/٢٠٥،الفروع ١٨٥/ ١احملرر ) ١(

  . يسرح مطلقاً وال يشترط أنْ يكون خفيفاً أنه
  ٢/٢٣٢،املبدع٢/٢٧املمتع) ٢(
  ٢/٢٣٨مواهب اجلليل ) ٣(
واشترطوا   .  ٢/٤٤٦اية احملتاج ،٥/١٦٩،١٧٢،املهذب اموع ١/٣٢٠األم ) ٤(

  . أنْ يكون ملبداً
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٤٤٥ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

e١(متفق عليه))ومشطناها ثالثة قرون((: قالت:  وفيه(.  
أي . مشطناها: بأنَّ املراد بقولـها:    وأجيب عن االستدالل به

 .)٣(،فيحمل عليه)٢())ها  فضفَرنا شعر((لورود روايات فيها . ضفَرناها 
 افعلوا مبيتكم ما تفعلون ((:  قالeما رِوي أنَّ النيب  -٢

 افعلوا ((: بلفظ )٥( يف الوسيط )٤( وذكره الغزايل))بعروسكم 
 يف شرح )٦( وتعقبه ابن الصالح))مبوتاكم ما تفعلون بأحيائكم 

                                 
كتاب اجلنائز باب ما يستحب أن يغسل )   مع الفتح١٢٥٤ ح٣/١٥٥(البخاري ) ١(

  .كتاب اجلنائز باب غسل امليت) مع النووي٧/٣(ومسلم  ،وتراً
كتاب اجلنائز باب يلقى شعر املرأة )   مع الفتح١٢٦٣ ح٣/١٦٠(البخاري ) ٢(

  كتاب اجلنائز باب غسل امليت) مع النووي٧/٣(ومسلم  خلفها،
  ٣/٣٩٤املغين ) ٣(
س سنة ولد يف طو حممد بن حممد بن حممد بن أمحد الطوسي،أبو حامد،: هو) ٤(

وله مصنفات كثرية  ودرس على أيب نصر اإلمساعيلي وإمام احلرمني، هـ،٤٥٠
تويف  البسيط والوسيط واملستصفى واملنخول واإلحياء وتـهافت الفالسفة،: منها

سري أعالم  :انظر ترمجته يف( . سنة٥٥وله من العمر  هـ،٥٠٥سنة 
  )  ٣٠١-١/٣٠٠طبقات ابن قاضي شهبة ،٣٤٦-١٩/٣٢٢النبالء

  ٢/٣٦٩الوسيط ) ٥(
عثمان بن عبدالرمحن بن عثمان الكردي الشهرزوري،أبو عمرو،ولد سنة : هو) ٦(

 ومسع من أيب املظفر بن الربين وابن عساكر وابن قدامة، هـ،تفقه على والده،٥٧٧
مشس الدين بن نوح املقدسي والقاضي تقي الدين بن رزين،ومن : وحدث عنه

وسيط وأدب املفيت واملستفيت وطبقات الفقهاء علوم احلديث ومشكل ال: مصنفاته
= 
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٤٤٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 .)٢(حبثت عنه فلم أجده ثابتاً: بقوله ) ١(مشكل الوسيط
٣(أنَّ العروس يسرح شعرها، فكذا امليت : اللة  وجه الد(  . 

  .)٤(أنَّ يف ذلك إزالة ِلما فيها من وسخ وِسدر، كما يف احلي -٣
بأنَّ ذلك يفعله احلي للزينة، وقد انقطع عنه ذلك : وأجيب عنه   

  .)٥(باملوت
  

  :األقوال األخرى
  :   للعلماء يف املسألة ثالثة أقوال

  . تيار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل ومن وافقهما تقدم من اخ:    أحدها
  . أنه يكره : والقول الثَّاين   

                                  
=  

: انظر ترمجته يف( . سنة٦٦وله من العمر  هـ،٦٤٣تويف بدمشق سنة  الشافعية،
  ) ٤٤٦-١/٤٤٤،طبقات ابن قاضي شهبة١٤٤-٢٣/١٤٠سري أعالم النبالء

  ) مع الوسيط ( ٢/٣٦٩شرح مشكل الوسيط ) ١(
كر لفظ الغزايل يف الوسيط وتعقب بعد أن ذ) ٢/١١٣(وقال احلافظ يف التلخيص ) ٢(

هذا احلديث غري : اب السواك ـال أبو شامة يف كتـوق: ه ـابن الصالح ل
  .  هـ . أ . معروف 

  ٥/١٢٠فتح العزيز مع اموع ) ٣(
  ١/٣٣٣مغين احملتاج ) ٤(
  ٢/٥٩املبسوط ) ٥(
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٤٤٧ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

  .)١(   وهو مذهب احلنابلة
  :  أدلَّة هذا القول   

قول عائشة رضى اهللا عنها حينما رأت امرأة يكدون رأسها  -١
 أخرجه عبد الرزاق موصوالً )) عالَم تنصون ميتكم؟((: فقالت 

  .)٢(والبيهقي تعليقاً

مأخوذة من نصوت الرجل إذا مددت ) تنصون(أنَّ  :    وجه الداللة
 .)٣(ناصيته، واملراد به تسريح الشعر

بأنها كأنما أرادت إنكار املبالغة يف ذلك ال أصل : وأجيب عنه   
 .)٤(التسريح

  .)٥(أنَّ فيه قطعاً للشعر ونتفاً له من غري حاجة لذلك -٢
ال بعدم الكراهة استحب أنْ يكون برفق بأنَّ من ق: وأجيب عنه   

  .)٦(ومبشط واسع األسنان حىت ال يتقطع الشعر
  .أنه حيرم : القول الثَّالث   

                                 
  ٢/٤٩٥،اإلنصاف ٢/٢٣٢،املبدع ٣/٣٩٤املغين ) ١(
  ) ٣/٣٩٠(لبيهقي وا،)٦٢٣٢ح٣/٤٣٧(املصنف) ٢(
  ٥/٦٨النهاية يف غريب احلديث) ٣(
  ٢/١١٣تلخيص احلبري) ٤(
  ١/١١٠،الروض املربع٣/٣٩٤املغين) ٥(
  ١/٣٣٣مغين احملتاج) ٦(
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٤٤٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(   وهو مذهب احلنفية
   :  أدلَّة هذا القول   

  .قول عائشة رضى اهللا عنها املتقدم -١
أنه لو سرح ربما تناثر شعره، والسنة أنَّ يدفن امليت جبميع  -٢

 .)٢(جزائهأ
: بأنه حىت لو تناثر شعره فالقائلون بالتسريح يقولون: وأجيب عنه   

 .)٣(يدفن الشعر املتساقط منه معه يف كفنه
  .)٤(أنَّ تسريح الشعر للزينة، وقد استغين عنها بعد املوت -٣

الذي يظهر يل رجحانه أنه جيوز أنَّ ميشط شعر امليت :    الترجيح
ديث أم عطية رضي اهللا عنها على ذلك، واهللا وكذلك يظفر، لداللة ح

  .تعاىل أعلم
  
  
  

                                 
،الدر ٢/٣٠٤،البحر الرائق٢/٧٥،اهلداية مع فتح القدير٤٠خمتصر الطحاوي ص) ١(

  ١٩٨-٢/١٩٧املختار وحاشية ابن عابدين 
  ١/٣٠١صنائع،بدائع ال٢/٥٩املبسوط) ٢(
  ١/٣٣٣،مغين احملتاج٥/١٧٢اموع) ٣(
  ١/٩٢االختيار) ٤(
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٤٤٩ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

من صلى على جنازة هل يعيد الصالة : املسألة اخلامسة ]  ١٠٤[
  .عليها مرة ثانية؟

  :اختلف النقل عن ابن حامد يف هذه املسألة على قولني
  .)١(أنه يصلِّي: اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل: القول األول   -

ابن عقيل، واد، وشيخ اإلسالم يف : ه من علماء احلنابلة أيضاً   واختار
  .)٢(إحدى الروايتني عنه

   :دليل هذا القول   
  .)٣(   أنَّ الصالة على امليت دعاء، فلم يكره تكراره

أنه يصلي تبعاً ال : اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل: القول الثَّاين   -
  .)٤(استقالالً

اد، وشيخ اإلسالم يف الرواية : لماء احلنابلة أيضاً   واختاره من ع
  .)٥(األخرى عنه

                                 
  ٢/٥٣١،اإلنصاف ٢/٢٤٩الفروع ) ١(
  ٢/٥٣١، اإلنصاف ٢/٢٥٨،املبدع ٨٠،االختيارات الفقهية ص٢/٢٤٨الفروع ) ٢(
  ٢/٥٣١، اإلنصاف ٢/٢٥٨،املبدع ٢/٢٤٩الفروع ) ٣(
  ٢/٥٣١، اإلنصاف ٢/٢٥٨،املبدع ٢/٢٤٩الفروع ) ٤(
،االختيارات الفقهية ٢/٢٤٩،الفروع ٢٣/٢٦٣،٣٨٨جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٥(

وقال : ، وقال يف االختيارات الفقهية٢/٥٣١، اإلنصاف ٢/٢٥٨،املبدع ٨٠ص
مثل أنْ  ومن صلى على اجلنازة فال يعيدها إال لسبب،: أبو العباس يف موضع آخر

= 
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٤٥٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(   وهو وجه عند الشافعية
   : أدلَّة هذا القول   

 ملَّا صلَّى على القرب املنبوذ صلَّى معه من كان صلَّى eأنَّ النيب  -١
  .)٢(عليها أوالً

 القياس على سائر الصلوات املفروضة، فتستحب إعادتـها تبعاً -٢
 .)٣( إذا أقيمت الصالة وهو فيهم، وال تستحب ابتداًءهمع غري

أنه إنْ كان صلَّى منفرداً مل حيز فضل اجلماعة، فيصلى معهم حىت  -٣
يكتب له فضل اجلماعة، وأما إنْ كان صلَّى مجاعة فلم يفته 

٤(دِعفضلها فال ي(. 
 أنَّ هذه إعادة بسبب اقتضاها، ال إعادة مقصودة، وهذا سائغ يف -٤

  .)٥(املكتوبة واجلنازة
                                  

=  
مة من الطائفة اليت صلت يعيد غريه الصالة فيعيدها معه أو يكون هو أحق باإلما

أو يكون هو أحق : ونقل كالمه يف اإلنصاف إال أنه قال . هـ.أ. أوالً فيصلي م 
  .باإلمامة من الطائفة الثَّانية فيصلي م 

  ١/٣٦١،مغين احملتاج ٥/٢٤٦اموع ) ١(
   .٢٣/٢٦٣،٣٨٨جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٢(
  ٢/٢٥٨،املبدع ٢/٢٤٩،الفروع ٥/٢٤٤املهذب مع اموع ) ٣(
  ١/٣٦١مغين احملتاج ) ٤(
  .٢٣/٢٦٣جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٥(
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٤٥١ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

  .  أنه تكره إعادة الصالة على اجلنازة مطلقاً : القول الثَّالث يف املسألة
  .)٣(،ووجه عند الشافعية)٢(،واملالكية)١(   وهو املذهب عند احلنابلة

  :دليل هذا القول   
بلغ بأنه مل يِرد يف الشرع دليل على فعله، ومل ي:    ميكن االستدالل لـهم

  . درجة التحرمي لعدم ورود دليل على حترميه
  .أنه حيرم : القول الرابع   

  .)٦(،ووجه عند الشافعية)٥(،ومذهب احلنفية)٤(   وهو قول عند احلنابلة
  :  أدلَّة هذا القول   

  .)٧(القياس على إعادة غسله وتكفينه ودفنه -١
، فيكون أنَّ يف ذلك إعادة لصالة اجلنازة، وهو غري مشروع -٢

                                 
  ٢/٥٣١،اإلنصاف ٢/٢٥٨،املبدع  ٢/٢٤٨الفروع ، ٣/٤٤٥املغين ) ١(
 ،١/٤٢٣،الشرح الكبري وحاشية الدسوقي١/١٥٩خمتصر خليل وجواهر اإلكليل) ٢(

يف حالة فعل الصالة ،وقوهلم بالكراهة ١/٣٨٣حاشية العدوي على شرح الرسالة 
  . أوالً مجاعة بإمام و إال ندبت إن صلى منفرداً إعادا مجاعة 

   .١/٣٦١،مغين احملتاج ٥/٢٤٦اموع ) ٣(
  ٢/٥٣١،اإلنصاف ٢/٢٥٨،املبدع ٢/٢٤٨الفروع ) ٤(
،فتح القدير ١/٣١١،بدائع الصنائع ٢/١٢٦،املبسوط ٤٢خمتصر الطحاوي ص ) ٥(

  . لى غري الويل أو السلطان فإنه جيوز هلما اإلعادة واستثنوا إن ص  .  ٨٤-٢/٨٣
  ١/٣٦١مغين احملتاج ) ٦(
  ٢/٢٥٨،املبدع ٢/٢٤٨الفروع ) ٧(
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٤٥٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(حمرماً
أنه ال يستحب، بل يستحب تركها ولكن لو أعادها  : القول اخلامس   

  .كانت صالته صحيحة
  .)٢(   وهو األصح عند الشافعية

   :دليل هذا القول   
   أنَّ صالته على اجلنازة مرة ثانية تكون نافلة، وصالة اجلنازة ال يتنفَّل 

  .)٣(مبثلها، لعدم ورود ذلك شرعاً
أنه ال جيوز أنْ يبتدئ : بأنَّ املنع من التنفُّل مبثلها، املراد به:    وأجيب عنه

  .)٤(بصورتـها من غري جنازة
  .أنه يستحب :    القول السادس

  .)٥(   وهو وجه عند الشافعية
  :دليل هذا القول   
     

                                 
  ١/٣١١بدائع الصنائع ) ١(
،مغين احملتاج ٥/١٩٢،فتح العزيز مع اموع ٥/٢٤٤،٢٤٦املهذب واموع ) ٢(

١/٣٦١  
  ٢/١٣٢،إعانة الطالبني ٥/٢٤٤املهذب مع اموع ) ٣(
  ٥/٢٤٧اموع ) ٤(
  ١/٣٦١،مغين احملتاج ٥/٢٤٦اموع ) ٥(
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٤٥٣ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

  .)١(القياس على استحباب إعادة سائر الصلوات مع من يصلِّي مجاعة
بأنَّ هذا دليل على أنها تعاد تبعاً ال استقالالً، أو :    وميكن اجلواب عنه

  .لسبب، وأما قولـهم فهم مل يقيدوه بذلك بل اطلقوا االستحباب
د ِعالذي يظهر يل رجحانه أنَّ من صلَّى على جنازة ال ي:    الترجيح

ة الذين صلَّوا الصالة عليها مرة ثانية إال لسبب، لورود ذلك عن الصحاب
، فدلَّ ذلك على اجلواز إذا e على القرب، ومل ينكر عليهم eمع النيب 

وجد سبب لذلك، وال يبتدئ هو إعادة الصالة مرة أخرى، واهللا تعاىل 
  .أعلم

  
  
الصالة على الغائب إذا كان يف أحد : املسألة السادسة ]  ١٠٥[

  . بالنية )٢(جانيب البلد
  .)٣(أنه يصلَّى عليه: اهللا تعاىلاختار ابن حامد رمحه 

                                 
  ٥/٢٤٤املهذب مع اموع ) ١(
. أنَّ حمل اخلالف يف البلد الكبريالصحيح من املذهب ) : ٢/٥٣٤(قال يف اإلنصاف ) ٢(

.  هـ . أ.وأما البلد الصغري فال يصلى على من يف جانبه بالنية قوالً واحداً : مث قال 
القائلون باجلواز من : قال الشيخ تقي الدين ) : ١/٢٠٠(كت السنية وقال يف الن

  . هـ .الشافعية واحلنابلة قيد حمققوهم البلد بالكبري أ
   .٢/٥٣٤،اإلنصاف ٢/٢٦٠،املبدع ١/٢٠٠،احملرر ٣/٤٤٧،املغين ١/٢٦٤التمام ) ٣(
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٤٥٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)٢(،والشافعية)١(   وهو وجه عند احلنابلة
  :  أدلَّة هذا القول    

  .)٣(أنه غائب، فجازت الصالة عليه، كالغائب يف البلد اآلخر -١
أنَّ يف حضور جنازته مشقة، فيخفف عنه كالغائب عن  -٢

  .)٤(البلد
لتخفيف يف حضور اجلنازة بأنَّ املشقة ليست علة يف ا: وأجيب عنه   

والصالة عليها وهي غائبة،  كمشقة املرض واملطر، فال خيفف يف ذلك 
  .)٥(بسببها

  
  .أنه ال يصلَّى عليه: القول اآلخر

 ،)٧(فيةـنـحـوال ،)٦(ةـلـابـد احلنـب عنـذهـمـو الـ   وه

                                 
   .٢/٥٣٤،اإلنصاف ٢/٢٦٠،املبدع ٢/٢٥٢،الفروع ١/٢٦٤التمام ) ١(
  ٥/١٩١،فتح العزيز مع اموع ٥/٢٥٠،٢٥٣ذب واموع امله) ٢(
  ٥/٢٥٣،اموع ٣/٤٤٧املغين ) ٣(
  ٢/٢٦٠،املبدع ٢/٥١املمتع ) ٤(
   .٢/٥٣٤،اإلنصاف ٢/٢٥٢الفروع ) ٥(
 ،٢/٢٦٠املبدع  ،٢/٢٥٢الفروع  ،١/٢٠٠احملرر  ،٣/٤٤٦املغين  ،١/٢٦٤التمام ) ٦(

  .٢/٥٣٤اإلنصاف 
  ٢/٣١٤،البحر الرائق ٢/٨٠فتح القدير ،١/٣٠٢بدائع الصنائع ) ٧(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٤٥٥ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

  .)٢(واألصح عند الشافعية ،)١(واملالكية
   :  أدلَّة هذا القول   

نه ميكنه اإلتيان للصالة عليه أو على قربه، فال يصلِّي عليه أ -١
  .)٣(صالة الغائب، أشبه ما لو كانا يف جانب واحد

أنَّ هذا البعد ال مينع احلضور، فال تصح صالته عليها بالنية،  -٢
 .)٤(كما لو صلَّى يف بيته على جنازة يف املسجد

، فأشبه إذا كانا  بلد واحد– اجلنازة واملصلِّي –أنه جيمعهما  -٣
  .)٥(يف جانب واحد

الذي يظهر يل رجحانه أنه ال يصلَّى على من يف جانب  :    الترجيح
البلد اآلخر صالة الغائب؛ ألنه مل تِرد السنة بفعل ذلك، بل الوارد عن 

  أنه كان يصلِّي على من مات وهو حاضر يف البلد حاضراً eالرسول 
  .وإال صلَّى على قربه

بأنه غائب، فتصلَّى عليه صالة الغائب، كالغائب عن :    وأما قولـهم

                                 
  ١/٤٢٧،الشرح الكبري١/١٦٣واهر اإلكليل،خمتصر خليل وج٩٣ص القوانني الفقهية)١(
،مغين احملتاج ٥/١٩١،فتح العزيز مع اموع ٥/٢٥٠،٢٥٣املهذب واموع ) ٢(

١/٣٤٥  
  ٢/٢٦٠،املبدع ٣/٤٤٧املغين ) ٣(
  ٢/٥١املمتع ) ٤(
  ١/٢٦٤التمام ) ٥(
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٤٥٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

فمردود بأنَّ املراد بالغائب هو الذي يكون انفصاله عن البلد مبا يعد . البلد
، )١(الذهاب إليه نوع سفر، أو هو الغائب عن البلد ولو دون مسافة القصر

  .واهللا تعاىل أعلم 
  
  
  . املغطَّى )٢(الصالة على من يف التابوت : املسألة السابعة]  ١٠٦[

  .)٣(أنها تصح: اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)٤(صاحب الرعاية:    واختاره من علماء احلنابلة أيضاً

   :دليل هذا القول   
  .)٥(   القياس على املكبة

  
  :األقوال األخرى

  :   للعلماء يف املسألة ثالثة أقوال
  .  من اختيار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل ومن وافقهما تقدم:    أحدها

                                 
  ٥/٤٣٥،الشرح املمتع ٨٠تيارات الفقهية ص االخ) ١(
  ) ١/٨١املعجم الوسيط : انظر.(الصندوق الذي حيرز فيه املتاع : التابوت ) ٢(
  ٢/٢٦١املبدع ) ٣(
  ٢/٥٢٦،اإلنصاف ٢/٢٥١الفروع ) ٤(
   ٢/٥٢٦،اإلنصاف ٢/٢٥١الفروع ) ٥(
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٤٥٧ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

  .ال تصح : والقول الثَّاين   
  .)٢(،والشافعية)١(   وهو مذهب احلنابلة

  :دليل هذا القول   
  .)٣(   عدم احلاجة إىل ذلك، واألصل خالفه

  .ال تصح إنْ أمكن كشفه : القول الثَّالث   
  .)٤(   وهو قول عند احلنابلة

  :ا القول   دليل هذ
بأنه مع عدم إمكانية كشفه تكون هناك :    ميكن االستدالل لـهم

حـاجة للصالة على التابوت املغطَّى، أما مع إمكانية كشفه فالبد من 
  . كشفه؛ ألنه األصل

  
  
  .  يف القرب )٥(حكم وضع املضربة: املسالة الثَّامنة]  ١٠٧[

                                 
   .٣/٩٨،حاشية الروض املربع ٢/٥٢٦،اإلنصاف ٢/٢٦١،املبدع ٢/٢٥١الفروع ) ١(
  ٢/١٣٠إعانة الطالبني ) ٢(
  ٢/٥٣٣،اإلنصاف ٢/٢٥١الفروع ) ٣(
  ٢/٥٢٦،اإلنصاف ٢/٢٦١املبدع ) ٤(
بفتح الراء املشددة وتكسر، كساء أو غطاء كاللحاف ذو طاقتني خميطني : املضربة) ٥(

،املعجم الوسيط ١/٢٤٣القاموس احمليط :انظر. ( خياطة كثرية بينهما قطن وحنوه
= 
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٤٥٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(ه ال بأس بـهاأن: اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  :دليل هذا القول   

 e جِعلَ يف قرب رسول اهللا ((:    حديث ابن عباس رضى اهللا عنهما قال 
ويف الترمذي أنَّ الذي ألقى القطيفة . )٢( أخرجه مسلم ))قطيفة محراء 

  .)٤ (eموىل رسول اهللا )٣(حتته شقران
  .  ربه وِضع حتته شيء يف قeأنَّ النيب  : وجه الداللة   
 انفرد بفعل ذلك ومل يوافقه غريه من tبأنَّ شقران : وأجيب عنه   

؛ ألنه كَِره أنْ يلبسها أحد بعد رسول اهللا tالصحابة، وإنما فَعلَه شقران 
                                  

=  
١/٥٣٧ (  

  ٢/٥٤٧إلنصاف ا) ١(
  .كتاب اجلنائز باب جعل القطيفة يف القرب ) مع النووي٧/٣٤( مسلم ) ٢(
 يقال كان امسه صاحل بن عدي،وقيل إنه rشقران موىل رسول اهللا : هو) ٣(

 عن أبيه وقيل أهداه له عبدالرمحن بن عوف وقيل اشتراه rحبشي،ورثه النيب 
ا يوجد يف رحال أهل املريسيع،وهو  على مجع مrفأعتقه بعد بدر،استعمله النيب 

ممن شهد بدراً ومل يسهم له ألنه كان عبداً،وكان على األسارى يومئذ،وكان ممن 
ذيب األمساء :انظر ترمجته يف.( وممن نزل يف قربه حني دفنrشهد غسل النيب 

  ) ٢١٠-٣/٢٠٩،اإلصابة يف متييز الصحابة١/٢٤٧واللغات
ب اجلنائز باب ما جاء يف الثوب الواحد يلقي كتا) ١٠٤٧ح ٣/٣٦٥(الترمذي ) ٤(

   وقال عنه األلباين يف اإلرواء حديث حسن غريب،: وقال . حتت امليت يف القرب 
  .رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح) : ٧٤٥ح٣/١٩٧( 
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٤٥٩ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

e ؛ ألنَّ النيبe كان يلبسها ويفترشها، فلم تطب نفس شقران t َّأن 
  .)١(eيستبدلـها أحد بعد النيب 

  
  :األقوال األخرى

  :  للعلماء يف املسألة ثالثة أقوال 
  . ما تقدم من اختيار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل:    أحدها

  .أنه مكروه : والقول الثَّاين   
  .)٤(،والشافعية)٣(،واملالكية)٢(   وهو مذهب احلنابلة

  :  أدلَّة هذا القول   
ه أن(ما رواه الترمذي تعليقاً عن ابن عباس رضي اهللا عنهما  -١

  . )٥()كَِره أنْ يلقى حتت امليت يف قربه شيء
 إذا أنزلتموين يف ((: أنه قال tما رِوى عن عمر بن اخلطاب  -٢

                                 
  .٧/٣٤شرح مسلم ) ١(
  .٢/٥٤٧،اإلنصاف ٢/٢٧١،املبدع ٢/٢٦٩،الفروع ٣/١٥٤املستوعب ) ٢(
  ١/٤١٩الشرح الكبري ) ٣(
  ٥/٢٩١،٢٩٣،املهذب واموع ٣/٢٤احلاوي ) ٤(
كتاب اجلنائز باب ما جاء يف الثوب الواحد يلقى ) ١٠٤٨ح٣/٣٦٦(الترمذي ) ٥(

وضعفه األلباين يف اإلرواء . تعليقاً أيضاً ) ٣/٤٠٨(البيهقي  وحتت امليت يف القرب،
  ) ٧٤٥ح٣/١٩٦(
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٤٦٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 .)١())اللحد، فأفضوا خبدي إىل األرض 
 ال جتعلوا بيين وبني ((: أنه قال tما رِوى عن أيب موسى  -٣

 .)٢())األرض شيئاً
لُّ على كراهية الصحابة وضع أنها تد : وجه الداللة من اآلثار   

ن عباس رضي اهللا عنهما شيء حتتهم يف القرب، وصرح عن اب
 .بالكراهة

أنَّ ذلك من التفاخر، وفعل املتنعمني، وهو ال يليق يف هذا  -٤
  . )٣(املوطن
  .أنه حمرم :    القول الثَّالث

  .)٤(   وهو مذهب احلنفية
  :   دليل هذا القول

  .)٥(تالف للمال بال ضرورة، وهذا حمرم   أنَّ يف ذلك إ
  
  

                                 
  مل أقف عليه) ١(
  . مل أقف على سنده) : ٧٤٦ح٣/١٩٧(قال األلباين يف اإلرواء ) ٢(
  ٣/٢٤احلاوي ) ٣(
  ٢/٢٣٤،الدر املختار وحاشية ابن عابدين ٢/٣٣٨البحر الرائق ) ٤(
  ٢/٢٣٤حاشية ابن عابدين ) ٥(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٤٦١ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

  .)٢( والنياحة)١(حكم الندب: املسألة التاسعة ]  ١٠٨[
  .)٣(أنهما مكروهان: اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

و حفص اخلرقي، وابن بطة، وأب:    واختاره من علماء احلنابلة أيضاً
الصة، ب، واخل، واملستوع)٤(ةالعكربي، والقاضي، وجزم بـه يف اهلداي

  .)٦)(٥(وقدمه يف الرعايتني
                                 

املطلع : انظر.(واالسم الندبة بالضم. هو البكاء على امليت وتعديد حماسنه: الندب) ١(
  ) ١٢١على أبواب املقنع ص

مث . التقابل: جتماع النساء للبكاء على امليت متقابالت،والتناوحهي ا: النياحة) ٢(
املطلع على أبواب املقنع : انظر.(استعمل يف صفة بكائهن بصوت ورنة وندبة

  ) ١٢١ص
  ٢/٥٦٨اإلنصاف) ٣(
اهلداية يف الفقه أليب اخلطاب الكلوذاين،وهو يذكر فيها املسائل الفقهية والروايات ) ٤(

 د عن اإلمام أمحدن اختياره فيها،وقد شرحها ان با،فتارة جيعلها مرسلة وتارة يبي
املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد : انظر.(تيمية يف كتابه منتهى الغاية يف شرح اهلداية

  ) ٢/٢٣٩،مفاتيح الفقه احلنبلي٢٣٢ص
صغرى،وكالمها البن محدان،ومها يف فروع ال و-وقد تقدمت–كربى ال: الرعايتان) ٥(

قه،لكنهما غري حمررتني،وقد حشامها بالروايات الغريبة اليت ال تكاد توجد يف الف
الكتب الكثرية،وقد شرح إحدامها مشس الدين البازي ومسى شرحه الدراية ألحكام 

املدخل إىل مذهب اإلمام :انظر.(الرعاية،واختصر إحدامها عزالدين بن عبدالسالم
  ) ٢/٢٤٤،مفاتيح الفقه احلنبلي٢٤١أمحد ص

 ،٣/١٦٨املستوعب، ١/٦٣الـهداية ،٣/٤٨٧خمتصر اخلرقي مع املغين) ٦(
= 
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٤٦٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(   وهو رواية عن اإلمام أمحد
  :دليل هذا القول   

 يباِيعنك (ملَّا نزلت هذه اآلية :    حديث أم عطية رضى اهللا عنها قالت
 )٢()  وال يعِصينك ِفي معروٍف-إىل قوله-علَى أَنْ ال يشِركْن ِباللَِّه شيئًا 

يا رسول اهللا إال آل فالن فإنهم : فقلت: قالت . كان منه النياحة: الت ق
فقال رسول اهللا .  يف اجلاهلية، فالبد يل من أنْ أسعدهم)٣(كانوا أسعدوين

e :)) ٤(أخرجه مسلم. )) إال آل فالن(.  
أنه لو كان الندب والنياحة حمرمان ملَّا أذن لـها  : وجه الداللة   

  . ذلك، فدلَّ ذلك على أنَّ النهي عنهما حممول على الكراهة بeالرسول 
بأنَّ الترخيص خاص بأم عطية رضي اهللا عنها يف آل : وأجيب عنه   

فالن، فال حتل النياحة لغريها وال لـها يف غري آل فالن، كما هو صريح 
  .)٥(يف احلديث، وللشارع أنْ خيص من العموم ما شاء

                                  
=  

  .وقيدوه بالندب والنوح الذي ليس فيه إال تعداد احملاسن بصدق ،٢/٥٦٨اإلنصاف
  ٢/٥٦٨،اإلنصاف٢/٢٨٩،املبدع٢/٢٩١الفروع) ١(
  ) ١٢(سورة املمتحنة آية رقم) ٢(
ة فتقوم معها أخرى من جاراا هو إسعاد النساء يف املناحات،تقوم املرأ: اإلسعاد) ٣(

  ) ٢/٣٦٦النهاية يف غريب احلديث: انظر. (فتساعدها على النياحة
  .كتاب اجلنائز باب حترمي النياحة) مع النووي٦/٢٣٨(مسلم) ٤(
  ٦/٢٣٨شرح مسلم) ٥(
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٤٦٣ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

إنَّ رسول اهللا : حديث أنس رضي اهللا عنه قال    ويدلُّ على اخلصوصية 
eأنْ ال ينحن أخذ على النساء حني بايعهن  . يا رسول اهللا : فقلنe 

  . إنَّ نساء أسعدننا يف اجلاهلية أفنسعدهن؟
  . )١( أخرجه النسائي)) ال إسعاد يف اإلسالم (( : eفقال رسول اهللا 

  
  .أنهما حمرمان : القول اآلخر

 ،)٣(واحلنفية ،)٢(راوية عن اإلمام أمحد، واملذهب عند احلنابلة   وهو 
  .)٥(والشافعية ،)٤(واملالكية

  :     أدلَّة هذا القول
 e أخذ علينا النيب ((: حديث أم عطية رضي اهللا عنها قالت  -١

                                 
 ،)٣/١٩٧(كتاب اجلنائز باب النياحة على امليت،وأمحد يف املسند) ٣/١٦(النسائي) ١(

  ) ١٧٤٨ح٢/٣٣٩( صحيح سنن النسائيوصححه األلباين يف
  ٢/٥٦٨،اإلنصاف٢/٢٨٨،املبدع٢/٣٥٣،شرح الزركشي٢/٢٩٠الفروع) ٢(
،حاشية ٢/٣٣٧،البحر الرائق١/١٥٦،اجلوهرة النرية١/٣١٠بدائع الصنائع) ٣(

،وقد نص يف البدائع والبحر على الكراهة،والظاهر أنها كراهة ٥٠١الطحطاوي ص
  .ا يف املصدرين اآلخرينحترميية للنص على التحرمي كم

،حاشية ٢/٢٣٥،مواهب اجلليل٩٥،القوانني الفقهية ص٨٧الكايف ص) ٤(
  ٤٢٢-١/٤٢١الدسوقي

  ٥/٣٠٧،اموع٢٥٩-٥/٢٥٨،فتح العزيز مع اموع٢/٣٩٢الوسيط) ٥(
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٤٦٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١( متفق عليه))عند البيعة أنْ ال ننوح 
نا من  ليس م(( :eقال النيب :  قال tحديث ابن مسعود  -٢

 متفق ))لطم اخلدود، وشق اجليوب، ودعا بدعوى اجلاهلية
 .)٢(عليه

مبالغة يف الردع عن الوقوع . )) ليس منا ((: أنَّ قوله : وجه الداللة   
: يف مثل هذه األمور، فدلَّ على حترميها، واملراد بدعوى اجلاهلية هي

 .)٣(النياحة والندبة والدعاء بالويل والثبور
وجع :  بن أيب موسى رضي اهللا عنهما قال )٤(ديث أيب بردةح -٣

                                 
كتاب اجلنائز باب ما ينهى من النوح ) مع الفتح١٣٠٦ح٣/٢١٠( البخاري) ١(

كتاب اجلنائز باب حترمي ) مع النووي٢/٢٣٧(ومسلم  والبكاء والزجر عن ذلك،
  .النياحة

كتاب اجلنائز باب ليس منا من شق ) مع الفتح١٢٩٤ح٣/١٩٥(البخاري) ٢(
كتاب اإلميان باب حترمي ضرب اخلدود وشق ) مع النووي٢/١٠٩(اجليوب،ومسلم

  .اجليوب والدعاء بدعوى اجلاهلية
  ١٩٦-٢/١٩٥،فتح الباري٢/١١٠شرح مسلم) ٣(
 أبو بردة بن أيب موسى األشعري،امسه احلارث وقيل عامر وقيل امسه كنيته،: هو) ٤(

 حدث عن أبيه وعلي وحذيفة وعائشة وابن عمر وابن عمرو رضي اهللا عنهم،
أوالده سعيد وبالل والشعيب وعاصم بن كليب وقتادة،وقال عنه ابن : وحدث عنه

هـ،وقد جاوز ١٠٤يل هـ وق١٠٣ثقة كثري احلديث،ووثقه غريه،تويف سنة : سعد
  ) ١٩-١٢/١٨،تـهذيب التهذيب١/٩٥تذكرة احلفاظ: انظر ترمجته يف( .الثمانني
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٤٦٥ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

 وجعاً، فغشي عليه ورأسه يف حجر امرأة من tأبو موسى 
أنا : أهله، فلم يستطع أنْ يرد عليها شيئاً، فلما أفاق، قال

برئ من  e، إنَّ رسول اهللا eبريء ممن برئ منه رسول اهللا 
 أخرجه مسلم موصوالً )))٣( والشاقَّة)٢( واحلالقة)١(الصالقة 

 ورأسه (( بعد قوله ))فصاحت((والبخاري تعليقاً، وزاد مسلم 
 .)٤())يف حجر امرأة من أهله 

 من اليت ترفع صوتـها بالبكاء ئ برeأنَّ الرسول  : وجه الداللة   
عند املصيبة، فدلَّ ذلك على أنَّ هذا الفعل حمرم، وفيه داللة على عدم 

 .)٥(فهو حمرمالرضى بقضاء اهللا، 
 eأخذ النيب : حديث جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال  -٤

                                 
،فتح ٢/١١٠شرح مسلم:انظر.(هي اليت ترفع صوا بالبكاء عند املصيبة: الصالقة) ١(

  ) ٣/١٩٨الباري
،فتح ٢/١١٠شرح مسلم:انظر.(هي اليت حتلق رأسها عند املصيبة: احلالقة) ٢(

  ) ٣/١٩٨الباري
،فتح ٢/١١٠شرح مسلم:انظر.(هي اليت تشق ثوا عند املصيبة: الشاقَّة) ٣(

  ) ٣/١٩٨الباري
كتاب اجلنائز باب ما ينهى عن احللق عند ) مع الفتح١٢٩٦ح٣/١٩٧(البخاري) ٤(

كتاب اإلميان باب حترمي ضرب اخلدود وشق ) مع النووي٢/١١٠(ومسلم املصيبة،
  .اجليوب والدعاء بدعوى اجلاهلية

  ٤/١١٧نيل األوطار) ٥(
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٤٦٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

، فانطلق به إىل ابنه إبراهيم، tبيد عبد الرمحن بن عوف 
 فوضعه يف حجره فبكى، eفوجده جيود بنفسه، فأخذه النيب 

أتبكي ؟ أو مل تكن نـهيت عن البكاء : فقال له عبد الرمحن 
: عن صوتني أمحقني فاجرين  ال، ولكن نـهيت ((: قال . ؟

صوت عند مصيبة ، ومخش وجوه، وشق جيوب، ورنة 
 .)١( أخرجه الترمذي))شيطان
 . أنَّ النهي يقتضي التحرمي:    وجه الداللة

 e لعن رسول اهللا ((: قال tما رِوى عن أيب سعيد اخلدري  -٥
 . )٢( أخرجه أبو داود))النائحة واملستمعة

لم واالستغاثة والسخط بقضاء اهللا تعاىل، أنَّ ذلك يشبه التظ -٦
  .)٣(وهو حمرم

الذي دلَّت عليه األحاديث الصحيحة الصرحية هو حترمي  :    الترجيح

                                 
كتاب اجلنائز باب ما جاء يف الرخصة يف البكاء على ) ١٠٠٥ح٣/٣٢٨(الترمذي) ١(

هذا حديث حسن،وحسنه األلباين يف صحيح سنن الترمذي : امليت،وقال
  ) ٨٠٤ح١/٢٩٥(

وأمحد يف  كتاب اجلنائز باب يف النوح،) ٣١٢٨ح٣/٤٩٤(أبو داود) ٢(
بعد ذكره ) ٢/١٤٧(وقال احلافظ يف التلخيص،)٤/٦٣(والبيهقي ،)٣/٦٥(املسند

  ) .٧٦٩ح٣/٢٢٢(وضعفه األلباين يف اإلرواء . وكلها ضعيفة: عدة طرق له
  ٣/٤٩١املغين) ٣(
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٤٦٧ ـالةفي الـــصــ: الباب الثاني

الندب والنياحة حيث ورد النهي عنهما والرباءة ممن فعلهما، وكل هذا ال 
  .يكون إال يف كبرية من الكبائر، وهي حمرمة، واهللا تعاىل أعلم
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  :الباب الثَّالث

   يف الزكاة والصيام واحلج واجلهاد
  

  :وفيه أربعة فصول
  .يف الزكاة: الفصل األول
  .يف الصيام: الفصل الثَّاين
  .يف احلج: الفصل الثَّالث
  .يف اجلهاد: الفصل الرابع
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  يف الزكاة: الفصل األول
  :وفيه ثالثة مباحث

  .يف زكاة بـهيمة األنعام: ولاملبحث األ
  .يف زكاة اخلارج من األرض واألمثان: املبحث الثَّاين
  .يف إخراج الزكاة: املبحث الثَّالث
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  يف زكاة هبيمة األنَّعام: املبحث األول
  :وفيه ست مسائل

  .ما جيب إخراجه من اإلبل إذا بلغت مائتني: املسألة األول 
  .ما جيب إخراجه إذا كان النصاب ِمراضاً أو ِصغاراً: املسألة الثَّانية  
إذا ملك نصاباً من بـهيمة األنعام، مث باع نصفه يف : املسألة الثَّالثة 

بعض احلول مشاعاً أو مميزاً واستدامت خلطته، فهل ينقطع حول البائع 
  .أو ال؟

ال إذا أفرد بعض غنمه وباعه، فخلطه املشتري يف احل: املسألة الرابعة 
  .بغنم األول، فهل ينقطع احلول؟

احلكم إذا أخرج بعض اخللطاء الزكاة دون باقيهم : املسألة اخلامسة 
  .ودون إذنـهم
  .حكم الزكاة يف الظِّباء: املسألة السادسة
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٤٧٥ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

  .ما جيب إخراجه من اإلبل إذا بلغت مائتني: املسألة األوىل ] ١٠٩[
وإنْ شاء )١( أنه إنْ شاء أخرج أربع ِحقاق:ىلاختار ابن حامد رمحه اهللا تعا

  .)٣)(٢(أخرج مخس بنات لبون
  .)٧(،والشافعية)٦(،واملالكية)٥(،واحلنفية)٤(وهو املذهب عند احلنابلة

  :أدلَّة هذا القول 
فإذا كانت مائتني ((: حديث  ابن عمر رضي اهللا عنهما وفيه -١

أَي السنني وِجدت ففيها أربع ِحقَاٍق أو مخس بناِت لَبوٍن 

                                 
 ومسيت بذلك ألنها ،هي اليت استكملت ثالث سنوات ودخلت يف الرابعة: احلقة ) ١(

  ) ١٢٤ املقنع صاملطلع على أبواب:انظر. ( استحقت أنْ تركب وحيمل عليها 
املطلع على :انظر.  ( هي اليت استكملت سنتني ودخلت يف الثَّالثة : بنت اللبون ) ٢(

  ) ١٢٤أبواب املقنع  ص 
 احملرر ، ٣/٢١٥ املستوعب  ، ١/٦٥ اهلداية ، ١/٢٢٧الروايتني والوجهني ) ٣(

  ٣/٥٣ اإلنصاف ،٢/٣٦٤ الفروع ، ١/٢١٤
 ،٢/٣١٥املبدع ،٤/٢٣املغين ،١/٦٥يةاهلدا ،١/٢٢٧الروايتني والوجهني) ٤(

  ٣/٥٣اإلنصاف ،٢/٣٦٤الفروع
  ٢/٢٧٩ حاشية ابن عابدين ، ٢/٢٧ بدائع الصنائع ، ٢/١٥١املبسوط ) ٥(
 ، ٢/٢٦٢ مواهب اجلليل ،١٠٤ الكايف ص،١/٣٨٣ املعونة ،١/٢٦٣املدونة ) ٦(

  ١/٤٣٤الشرح الكبري 
فتح العزيز مع اموع   ، ٤١١-٥/٤١٠ املهذب واموع ، ٣/٩٣احلاوي ) ٧(

  .١/٣٧١ مغين احملتاج ،٥/٣٥١
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٤٧٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

١( أخرجه أبوداود))أُِخذَت(.  
 ملَّا وجهه t ألنس بن مالك tما جاء يف كتاب أيب بكر  -٢

 بسم اهللا الرمحن الرحيم، هذه فريضة ((: إىل البحرين وفيه
 – على املسلمني، واليت أمر اهللا بـها رسوله eرسول اهللا 
ل أربعني  فإذا زادت على عشرين ومائة ففي ك-مث ذكر فيه

  .)٢( أخرجه البخاري))بنت لبون ويف كل مخسني ِحقَّه
 أنَّ املائتني أربع مخسينات ومخس أربعينات، فيتعلَّق بـها :وجه الداللة 
  .)٣(أحد الفرضني

  
  . يتعين أربع ِحقاق:القول اآلخر

  .)٥(،وقول الشافعي القدمي)٤(وهو رواية عن اإلمام أمحد

                                 
كتاب الزكاة باب يف زكاة السائمة، وصححه ) ١٥٧٠ح٢/٢٢٧(أبو داود ) ١(

  ) ١٣٨٨ح١/٢٩٤(األلباين يف صحيح سنن أيب داود 
  . كتاب الزكاة باب زكاة الغنم) مع الفتح١٤٥٤ح٣/٣٧٢( البخاري ) ٢(
   .٢/٣٨٧ شرح الزركشي ،٥/٣٥١فتح العزيز مع اموع ) ٣(
، ٢/٣٦٤، الفروع ٤/٢٣، املغين ١/٦٥، اهلداية ١/٢٢٧الروايتني والوجهني ) ٤(

  ٣/٥٣اإلنصاف 
،  فتح العزيز مع اموع ٤١١-٥/٤١٠، املهذب واموع ٣/٩٣احلاوي ) ٥(

وخرج بعض أصحابنا : وقال املاوردي يف احلاوي . ١/٣٧١، مغين احملتاج ٥/٣٥١
= 
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٤٧٧ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

  :أدلَّة هذا القول 
األصل يف فرائض اإلبل أنه ال يزاد يف العدد مع إمكان أنَّ  -١

  .)١(الزيادة يف السن
بأنه ال يزاد يف العدد إذا مل ميكن الزيادة إال يف السن،  :    وأجيب عنه

 .)٢(أما إنْ أمكن الزيادة يف العدد فال تتعين الزيادة يف السن
  .)٣(ا ونسلهانظراً حلظ الفقراء، إذ هي أنفع لـهم، لكثرة دره -٢

 الذي يظهر يل رجحانه ما دلَّت عليه النصوص الصحيحة :الترجيح 
الصرحية، وهو أنه إذا بلغت اإلبل مائتني فإنه جيوز أنْ خيرج منها مخس 

  . بنات لبون أو أربع ِحقاق، وال يتعين أحدمها، واهللا تعاىل أعلم
  
  
ن النصاب ِمراضاً أو ما جيب إخراجه إذا كا: املسألة الثَّانية] ١١٠[

  .ِصغاراً
                                  

=  
أنَّ املصدق يأخذ احلقاق ال غري، : للشافعي من كالم ذكره يف القدمي قوالً ثانياً 

وليس ختريج هذا القول صحيحاً بل مذهبه يف القدمي واجلديد مل خيتلف يف جواز 
  هـ . أ.  الفرض ما eأخذ كل واحد من الفرضني مع وجود اآلخر لتعليق النيب 

  ٥/٤١٠ع املهذب مع امو، ١/٢٢٧الروايتني والوجهني ) ١(
  ١/٢٢٨الروايتني والوجهني ) ٢(
  ٢/٣٨٨ شرح الزركشي ،٢/١٠٥املمتع ) ٣(
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٤٧٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 واحدة من اِملراض أو جتزئ أنه :اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)١(الصغار

  .)٤(،وقول أيب يوسف يف الصغار)٣(،والشافعية)٢(وهو املذهب عند احلنابلة
  :أدلَّة هذا القول 

واهللا لو منعوين  :( tقال أبو بكر :  قالtعن أيب هريرة  -١
 لقاتلتهم على eكانوا يؤدونـها إىل رسول اهللا )٥(قًاعنا

  .)٦(أخرجه البخاري) منعها
 :)٧(وجها الداللة

دليل على أنَّ . ))eـها إىل رسول  كانوا يؤدون((:  يف قوله:األول

                                 
  ١/٢٢٦الروايتني والوجهني ) ١(
، ١/٢١٥، احملرر ٤/٤٣،٤٧ املغين ،١/٦٦، اهلداية ١/٢٢٦ والوجهني الروايتني) ٢(

  ٣/٥٩اإلنصاف 
فتح العزيز مع  ،٤٢٣، ٤١٩-٥/٤١٨ذب واموع،امله٣/٩٨احلاوي) ٣(

  ٣٧٦-١/٣٧٥مغين احملتاج ،٥/٣٨٠،٣٦٩اموع
  ٢/٣٨٠، البحر الرائق ١/١٠٩، االختيار ٢/١٣٩، اهلداية ٢/٣١بدائع الصنائع ) ٤(
النهاية يف غريب :انظر.(هي األنثى من أوالد املاعز ما مل يِتم له سنة: العناق) ٥(

  ) ٣/٣١١احلديث
  .ذ العناق يف الصدقة كتاب الزكاة باب أخ) مع الفتح١٤٥٦ح٣/٣٧٧(البخاري ) ٦(
  .٢/٤٠٠ شرح الزركشي ،٥/٤٢٣اموع ) ٧(
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٤٧٩ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

 أخذ العناق منهم، وباإلمجاع ال تؤخذ العناق يف الكبار، eالرسول 
صاب كله عن محله على كون النناقاًفتعي. 

 قال ذلك مبحضر من الصحابة، ومل ينكر عليه t أنَّ أبا بكر :والثَّاين
 . أحد، بل وافقوه، فكان هذا إمجاعاً منهم

أنَّ الزكاة مواساة، وتكليف الصحيحة عن املراض إخالل  -٢
 .)١(باملواساة

أنَّ كل ما تؤخذ زكاته من جنسه ال يكلف إخراج زكاته من  -٣
وال يكلف من الثَّمر الرديء إخراج غريه، كاحلبوب والثمار، 

 .)٢(اجليد
القياس على ما إذا كانت صحاحاً، مل يؤخذ مريضة، فكذلك  -٤

 .)٣(إذا كانت ِمراضاً، فيجب أنْ ال تؤخذ صحيحة
أنه مال جتب فيه الزكاة من غري اعتبار قيمته، فيجب أنْ يؤخذ  -٥

 .)٤(من عينه، كسائر األموال
 برب املال، ويف عدم اًإضرارأنَّ يف إجياب كبرية صحيحة  -٦

                                 
  ٢/٣٢٠ املبدع ،٤/٤٣املغين ) ١(
  ٣/٩٨احلاوي ) ٢(
  ١/٢٢٦الروايتني والوجهني ) ٣(
  ٤/٤٧املغين ) ٤(
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٤٨٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١( باملساكنياًإجياب شيء إضرار
  .  ال جيزئ إال ما خيرج يف الصحاح الكبار:القول اآلخر

،والقول القدمي عند )٣(،ومذهب املالكية)٢(وهو رواية عن اإلمام أمحد
  .)٦( من احلنفية)٥(، وقول زفر)٤(الشافعية يف الصغرية

  :أدلَّة هذا القول 
تعد عليهم بالسخلَة حيملها الراعي وال : (tعمر قول   -١

  .)٧(أخرجه مالك يف املوطأ) تأخذها

                                 
  ٥/٤١٩ اموع ،٢/٣١بدائع الصنائع ) ١(
ركشي ، شرح الز٤٧، ٤/٤٣، املغين ١/٦٦، اهلداية ١/٢٢٦والوجهني الروايتني ) ٢(

  ٣/٥٩ اإلنصاف ،٢/٤٠٠
، حاشية ١/٤٤٧،  كفاية الطالب الرباين ٢/٢٦٢، التاج اإلكليل ١/٣٩٦املعونة ) ٣(

  ١/٤٣٥الدسوقي 
  ١/٣٧٦ مغين احملتاج ،٥/٤٢٣  اموع ، ٥/٣٨٠فتح العزيز مع اموع ) ٤(
هـ، وهو أحد ١١٠ زفَر بن اهلُذَيل بن قيس العنربي البصري، ولد سنة:هو )٥(

رة سنة ثقة مأمون، تويف بالبص: أيب حنيفة، قال عنه ابن معني صحاب اإلمامأ
-٣/٢٥٤الطبقات السنية :انظر ترمجته يف. (سنة ٤٨هـ، وله من العمر ١٥٨
  )٧٧-٧٥،الفوائد البهية ص٢٥٨

  ١/١٧٣،  اجلوهرة النرية ١/١٠٩، االختيار ٢/١٣٩،  اهلداية ٢/٣١الصنائع بدائع ) ٦(
  )  مع املنتقى٢/١٤٢(املوطأ ) ٧(
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٤٨١ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

فأي شيء : قلت: (  وفيه)١(tحديث سعر بن ديسم  -٢
 أخرجه أبوداود ))٣( أو ثَِنيةً)٢(عناقًا جذَعةً: قاال. تأخذان؟
 .)٤(والنسائي

هو حممول على ما فيه  بأنه على افتراض صحته ف:وأجيب عنه   
 .)٥(كبار
 تقتضي إجياب األسنان املقدرة، )٦(أنَّ األخبار الواردة يف الباب -٣

                                 
 وهو الديلي، واختلف يف -بفتح أوله وسكون ثانيه وآخره راء مهملة-سعر: هو) ١(

إنه عامري، وعده بعضهم من : اسم أبيه فقيل سوادة وقيل ديسم، ويقال
. إنه يغلب على ظنه أنَّ العامري غري الديلي: املخضرمني، وقال احلافظ

  ) ٣/٩٣اإلصابة يف متييز الصحابة:انظر(
من اإلبل ما دخلت يف السنة اخلامسة ومن البقر واملعز مادخل يف الثَّانية : اجلذعة ) ٢(

  ) ١/٢٥٠النهاية يف غريب احلديث: انظر.  (ن ماله سنة  أومن الض
. من اإلبل ما دخل يف السنة السادسة ومن البقر والغنم ما دخل يف الثَّالثة : الثنية ) ٣(

النهاية يف غريب : انظر.  (د ما دخل من املعز يف الثَّانية وعلى مذهب اإلمام أمح
  ) ١/٢٢٦احلديث

      ، والنسائي اب الزكاة باب يف زكاة السائمةكت) ١٥٨١ح٢/٢٣٨(أبو داود ) ٤(
كتاب الزكاة باب إعطاء السيد املال بغري اختيار املصدق، وضعفه ) ٥/٣٢( 

  ) ٧٩٦ح٣/٢٧٢(األلباين يف اإلرواء 
  ٤/٤٧ملغين ا) ٥(
منها ما ورد يف كتاب أيب بكر الصديق ألنس بن مالك رضى اهللا عنهما ملا وجهه ) ٦(

 فإذا بلغت مخساً وعشرين إىل مخس وثالثني ففيها بنت خماض ((إىل البحرين وفيه 
= 
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٤٨٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 .)١(من غري فرق بني أنْ تكون املاشية صغاراً أو كباراً
أنَّ الزيادة يف السن ال تزيد يف الواجب، فكذلك نقصانه ال  -٤

 .)٢(ينقص به الواجب
فقراء وأرباب األموال، أنَّ الزكاة موضوعة على العدل بني ال -٥

فلما كنا ال نأخذ من إبله إذا كانت حوامل أو لوابن بل 
نكلفه الوسط، فكذلك إذا كانت كلها ِصغاراً أو معيبة؛ ألنَّ 
يف أخذها كذلك إضراراً بالفقراء، كما أنَّ يف األخذ منها إذا 

  .)٣(كانت من الكرائم إضراراً بأرباب األموال
                                  

=  
ويف صدقة الغنم يف سائمتها إذا كانت أربعني إىل عشرين ومائة :  مث قال –أنثى 
  .كتاب الزكاة باب زكاة الغنم) مع الفتح١٤٥٤ح٣/٣٧٢( أخرجه البخاري ))شاة

     وحديث معاذ أنَّ النيب صلى اهللا عليه وسلم ملَّا وجهه إىل اليمن أمره أنْ يأخذ من 
 أخرجه أبو داود ))البقر من كل ثالثني تبيعاً أو تبيعة ومن كل أربعني مسنه

ترمذي  وال،كتاب الزكاة باب يف زكاة السائمة) ١٥٧٦ح٢/٢٣٤(
) ٥/٢٦( والنسائي ،كتاب الزكاة باب ما جاء يف زكاة البقر) ٦٢٣ح٣/٢٠(

كتاب الزكاة باب ) ١٨٠٣ح١/٥٧٦( وابن ماجه ،كتاب الزكاة باب زكاة البقر
حديث حسن وصححه األلباين يف اإلرواء : وقال الترمذي . صدقة البقر 

  ) ٧٩٥ح٣/٢٦٩(
  ٥/٣٨٠ع اموع  فتح العزيز م،٢/٣١بدائع الصنائع ) ١(
  ٤/٤٧املغين ) ٢(
   ١/٣٩٧املعونة ) ٣(
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٤٨٣ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

هر يل رجحانه أنه جيزئ إخراج واحدة من اِملراض أو  الذي يظ:الترجيح 
 tالصغار إذا كان النصاب كله ِمراضاً أو ِصغاراً لداللة قول أيب بكر 

  .على ذلك، واهللا تعاىل أعلم
  
  
إذا ملك نصاباً من بـهيمة األنعام، مث باع : املسألة الثَّالثة ] ١١١[

دامت خلطته، فهل ينقطع نصفه يف بعض احلول مشاعاً أو مميزاً واست
  .حول البائع أو ال؟

 أنه ال ينقطع احلول، وعليه عند متامه :اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)١(زكاة حصته

  .)٢(وجزم به يف التذكرة البن عبدوس، وقدمه يف اخلالصة
  .)٣(وهو مذهب الشافعية

  :أدلَّة هذا القول 
جاٍر يف حول الزكاة، فيجب عليه أنَّ الباقي مل يزل خماِلطاً ملاٍل  -١

                                 
 ٤/٥٨ املغين ، ٣/٢٤٢ املستوعب ، ١/٦٧ اهلداية ، ١/٢٣٢الروايتني والوجهني ) ١(

  ٣/٧٤ اإلنصاف ، ١/٢١٦ احملرر ،
  ٣/٧٤اإلنصاف) ٢(
 فتح العزيز مع اموع ، ٥/٤٣٧،٤٤٢ املهذب واموع ،٣/١٤٦احلاوي ) ٣(

  ١/٣٥١الب  أسىن املط،٥/٤٦٠
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٤٨٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(زكاته عند متام احلول
 .)٢(أنَّ حدوث اخللطة ال مينع ابتداء احلول، فال مينع استدامته -٢
أنَّ نصيبه الباقي مل ينفك عن النصاب طوال احلول، ففي  -٣

  .)٣(نصفه خليط نفسه، ويف نصفه خليط غريه
  

  . حني البيع أنه ينقطع احلول، ويستأنفه من :القول اآلخر
  .)٤(وهو املذهب عند احلنابلة

  : دليل هذا القول 
أنَّ النصف املشترى قد انقطع احلول فيه، فكأنه مل جيِر يف حول الزكاة 

  .)٥(أصالً، فلزم انقطاع احلول يف اآلخر
 بأنَّ حول املبيع انقطع النتقال امللك فيه، وإال فهذا النصف :وأجيب عنه

  .)٦(اِلطاً ملاٍل جاٍر يف حول الزكاةالباقي مل يزل خم

                                 
  ٢/٣٣٠ املبدع ، ١٢٢-٢/١٢١املمتع ) ١(
  ٤/٥٨املغين ) ٢(
  ١/٢٣٢ الروايتني والوجهني ،٣/١٤٦احلاوي ) ٣(
، ٢/٣٨٧، الفروع ٤/٥٨، املغين ١/٦٧، اهلداية ١/٢٣٢الروايتني والوجهني ) ٤(

  ٣/٧٤ اإلنصاف ،٢/٣٣٠املبدع 
  ٢/٣٣٠  املبدع ، ٤/٥٨املغين ) ٥(
  ٤/٥٨املغين ) ٦(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٤٨٥ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

 الذي يظهر يل رجحانه  أنَّ احلول ال ينقطع، وعلى البائع :الترجيح 
زكاة الباقي عند متام احلول، لقوة ما علَّل به أصحاب هذا القول، واهللا 

  . تعاىل أعلم
  
  
إذا أفرد بعض غنمه وباعه فخلطه املشتري يف : املسألة الرابعة] ١١٢[
  .احلول؟ ال بغنم األول فهل ينقطعاحل

  .)١( أنَّ احلول ينقطع:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)٣(،واألصح عند الشافعية)٢(وهو املذهب عند احلنابلة

  :دليل هذا القول 
  .)٤(أنَّ اإلفراد ينايف االختالط، واإلفراد موجود، فوجب أنْ يؤثِّر

  
  .  أنَّ احلول ال ينقطع:القول اآلخر

  
                                 

  ٤/٥٨  املغين ، ٣/٢٤٣  املستوعب ، ١/٦٨هلداية ا) ١(
، املبدع ١/٢١٦،  احملرر ٤/٥٨،  املغين ٣/٢٤٣،  املستوعب ١/٦٨اهلداية ) ٢(

  ٣/٧٦ اإلنصاف ، ٢/٣٣٢
  ٥/٤٦٤  فتح العزيز مع اموع ، ٤٤٣ ،٥/٤٣٨املهذب واموع ) ٣(
  ٢/١٢٣  املمتع ، ٤/٥٨املغين ) ٤(
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٤٨٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)٢(،ووجه عند الشافعية)١(وهو احتمال ذكره القاضي من احلنابلة
  : دليل هذا القول

  .)٣(القياس على ما لو باعها مشاعة، وأما هذا الزمن اليسري فمعفو عنه
  
  
احلكم إذا أخرج بعض اخللطاء الزكاة دون : املسألة اخلامسة] ١١٣[

  .باقيهم ودون إذنـهم
  .)٤( أنَّ ذلك جيزئ: تعاىلاختار ابن حامد رمحه اهللا

اد يف شرحه، واقتصر عليه يف الفائق، : واختاره من علماء احلنابلة أيضاً
  .)٥(وابن متيم، وقدمه يف الرعاية

  :دليل هذا القول 
أنَّ عقد اخللطة جعل كل واحد من اخللطاء كاآلذن خلليطه يف اإلخراج 

                                 
 ،٢/٣٣٢املبدع ،١/٢١٦احملرر ،٤/٥٨املغين ،٣/٢٤٤املستوعب ،١/٦٨اهلداية) ١(

  ٣/٧٦فااإلنص
  ٥/٤٤٣،اموع٥/٤٦٤فتح العزيز مع اموع) ٢(
  ٢/٣٣٢،املبدع٤/٥٨املغين) ٣(
  ٣/٨٥ اإلنصاف ، ٢/٣٣٧  املبدع ، ٢/٤٠٥الفروع ) ٤(
  ٨٦-٤/٨٥،اإلنصاف٢/٣٣٧،املبدع٢/٤٠٥ب،الفروع/١٣٣خمتصر ابن متيم ل) ٥(
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٤٨٧ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

  .)١(عنه
  

  .)٢( أنَّ ذلك ال جيزئ:القول اآلخر
هو : ه صاحب اإلنصاف،وقال عن)٣(ةواختاره ابن محدان من احلنابل

  . )٤(الصواب
  :دليل هذا القول 

  . )٥(أنه انعدمت النية، وهي شرط يف صحة األعمال
 الذي يظهر يل رجحانه أنه ال جيزئ، الشتراط النية يف صحة :الترجيح 

  .  أعلماألعمال وقبولـها، وهي مل توجد هاهنا، واهللا تعاىل
  

                                 
  ٣/٨٦ اإلنصاف ،٢/٣٣٧املبدع ) ١(
  ٣/٨٦  اإلنصاف ، ٢/٣٣٧  املبدع ، ٢/٤٠٥الفروع ) ٢(
أمحد بن محدان بن شبيب بن محدان بن شبيب النمري احلراين، ولد حبران سنة : هو) ٣(

هـ، مسع من احلافظ عبدالقادر الرهاوي ومن اخلطيب أيب عبداهللا بن تيمية ٦٠٣
الدمياطي والربزايل واملزي : روى عنهومن ابن أيب الفهم احلراين وغريهم، و

الرعاية الصغرى والرعاية الكربى يف الفقه والوايف يف : وغريهم، ومن مصنفاته
 :انظر ترمجته يف.(هـ٦٩٥أصول الفقه وصفة املفيت واملستفيت، تويف بالقاهرة سنة 

  ) ١٠٠-١/٩٩،املقصد األرشد٣٣٢-٤/٣٣١الذيل على طبقات احلنابلة
  ٣/٨٦اإلنصاف ) ٤(
  ٣/٨٦اإلنصاف ) ٥(
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٤٨٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(حكم الزكاة يف الظِّباء: املسألة السادسة]١١٤[
  .)٢( أنه جتب الزكاة يف الظِّباء:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

  .)٣(وحِكي رواية عن اإلمام أمحد
  :أدلَّة هذا القول

  .)٤(أنها تشبه الغنم، والظبية تسمى عنـزاً -١
  .)٥(القياس على البقر الوحشية -٢

  
  . أنه ال جتب الزكاة يف الِظباء:قول اآلخرال

  .)٩(،والشافعية)٨(،واملالكية)٧(،واحلنفية)٦(وهو املذهب عند احلنابلة
                                 

مجع ظيب، وهو جنس حيوانات من ذوات األظالف واوفات القرون، وهو : الظِّباء) ١(
  ) ٢/٥٧٥،املعجم الوسيط١٧٠خمتار الصحاح ص:انظر.(الغزال

  ٣/٤،اإلنصاف٢/٢٩١،املبدع٢/٣٧٨،الفروع١/٢٧٠التمام) ٢(
  ٣/٤،اإلنصاف٢/٢٩١،املبدع٢/٣٧٨الفروع) ٣(
  ٣/٤نصاف،اإل٢/٣٧٨الفروع) ٤(
  ١/٢٧٠التمام) ٥(
  ٣/٤،اإلنصاف٢/٢٩١،املبدع٢/٣٧٨،الفروع١/٢١٥،احملرر٤/٣٥املغين) ٦(
  ١/١٠٥،املختار مع االختيار٢/٢٦بدائع الصنائع) ٧(
،شرح ابن ١٠٦،القوانني الفقهية ص٣/٩٤،الذخرية١/٢٦٣مقدمات ابن رشد) ٨(

  ٢/٢٥٦،التاج واإلكليل مع مواهب اجلليل١/٣٣٤ناجي
 ،٥/٣١٥،٣١٣الوجيز وفتح العزيز مع اموع ،٥/٣٣٩،٣٣٧ واموعاملهذب) ٩(

= 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٤٨٩ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

  :أدلَّة هذا القول
أنَّ النص ورد يف اإلبل والبقر والغنم، فوجبت الزكاة فيها،  -١

  .)١(وبقي ما عداها على األصل وهو عدم الوجوب
 .)٢( ال يتناولـهاأنَّ اسم الغنم -٢
 .)٣(أنها ليست من أصل الغنم، فال تدخل يف زكاتـها -٣
أنها حيوان ال جيزئ نوعه يف الـهدي واألضحية، فال جتب  -٤

 .)٤(فيه الزكاة
أنها ال يطلب درها وال نسلها، وال تقتىن يف الغالب لغري  -٥

  .)٥(الزينة، والنماء معترب يف وجوب الزكاة
ي يظهر يل رجحانه أنه ال جتب الزكاة يف الظِّباء؛ وذلك  الذ:الترجيح

ألنَّ العبادات توقيفية البد يف إثباتـها من نص، وال يوجد نص يف إجياب 
  .الزكاة يف الظِّباء

وأما كونـها تشبه الغنم، فهذا ليس بدليل على الوجوب، والقياس على 
                                  

=  
  ٣/١٣حلية العلماء

  ١/٢٢٣شرح التنبيه) ١(
  ٤/٣٥،املغين١/٢٧٠التمام) ٢(
  ٦/٥٢الشرح املمتع) ٣(
  ٤/٣٥املغين) ٤(
  ٢/١١١٣شرح احملرر) ٥(
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٤٩٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .واهللا تعاىل أعلمأمر خمتلف فيه، البقر الوحشية قياس على 
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  .يف زكاة اخلارج من األرض واألمثان: املبحث الثَّاني
  :وفيه عشر مسائل

  .احلبوب اليت جتب فيها الزكاة: املسألة األوىل
  .الزكاة فيما جيتىن من املباح: املسألة الثَّانية
  .ل؟املعترب يف حتديد النصاب الوزن أو الكي: املسألة الثَّالثة
ضم زرع العام الواحد بعضه إىل بعض يف تكميل : املسألة الرابعة

  .النصاب
الواجب إخراجه مما سقي مبؤنة وبغريها إذا كان : املسألة اخلامسة

  .خرأحدمها أكثر من اآل
الواجب إخراجه مما سقي مبؤنة وبغريها وجهل مقدار : املسألة السادسة

  .كل منهما
  .رك اخلارص لرب املال شيئاً؟هل يت: املسألة السابعة
  .ختميس الركاز املأخوذ من الذمي: املسألة الثَّامنة
  .مقدار ما يباح للمرأة من احلُِلي: املسألة التاسعة
  .احملرم حكم الزكاة يف احلُِلي: املسألة العاشرة
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٤٩٣ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

  .احلبوب اليت جتب فيها الزكاة: املسألة األوىل]١١٥[
 أنه ال زكاة فيما ليس بقوت وال :هللا تعاىلاختار ابن حامد رمحه ا

  .)٢)(١(إدام
  :أدلَّة هذا القول

 إنما سن ((:حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال -١
يف اِحلنطَة والشعري :  الزكاة يف هذه اخلمسةrرسول اهللا 

  .)٣( أخرجه ابن ماجه))والتمر والزبيب والذُّرة
 عندنا كتاب معاذ بن جبل : قال)٤(عن موسى بن طلحة -٢

                                 
ح ما يؤكل مع اخلبز، أي شيء كان، وهو ما يصل: اِإلدام بالكسر واُألدم بالضم) ١(

  ) ١/٣١النهاية يف غريب احلديث:انظر.(اخلبز
 ،٢/٤٧٠شرح الزركشي ،٢/٤٠٦الفروع ،٤/١٥٦املغين ،٣/٢٥٣املستوعب) ٢(

  ٣/٨٨اإلنصاف
 كتاب الزكاة باب ما جتب فيه الزكاة من األموال،) ١٨١٥ح١/٥٨٠(ابن ماجه) ٣(

ل احلافظ يف الدراية ، وقاtعن عمر ) ٢/٩٦( وأخرجه الدارقطين
العزرمي : فيه العزرمي وهو متروك، وقال صاحب التعليق املغين :)٣٣٩ح١/٢٦٣(

ضعفه البخاري والنسائي وابن معني والفالس،وقال األلباين يف ضعيف سنن ابن 
  .ضعيف جداً) : ٣٥٨ح١٤٢ص(ماجه

أبيه : موسى بن طلحة بن عبيداهللا القرشي التيمي، أبو حممد املدين، روى عن: هو) ٤(
م وحكيم بن حزام وابن عمر وعثمان بن عفان وعائشة رضي اهللا والزبري بن العوا

ابنه عمران واحلكم بن عتبة وأبو مالك األشجعي : عنهم وغريهم، وروى عنه
= 
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٤٩٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

t)١( عن النيب r: )) عريطَة والشما أخذ الصدقة من اِحلنإن
 .)٢( أخرجه الدارقطين واحلاكم والبيهقي))والزبيب والتمر

عن أيب بردة عن أيب موسى ومعاذ بن جبل رضي اهللا عنهما  -٣
 إىل اليمن يعلمان الناس أمر دينهم rحينما بعثهما الرسول 

  ذه األربعة الشعري واِحلنطَة ـدقة إال من هـأخذوا الصـال ت((
  

                                  
=  

ليس : وِسماك بن حرب وأبو إسحاق السبيعي، روى له اجلماعة، وقال اإلمام أمحد
عالم ،سري أ٨٧-٢٩/٨٢ذيب الكمال:انظر.(هـ١٠٣به بأس، تويف يف آخر سنة

  ) ٣٦٧-٤/٣٦٤النبالء
معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ األنصاري اخلزرجي، أسلم وهو ابن : هو) ١(

، وهو ممن eمثاين عشرة سنة، وشهد العقبة الثَّانية وبدراً واملشاهد كلها مع النيب 
 قد أرسله إىل اليمن ليعلم الناس e، وكان النيب eروى احلديث عن رسول اهللا 

هـ، وله من العمر ١٨دعوهم إىل اإلسالم، تويف يف طاعون عمواس سنة الدين وي
ذيب األمساء : انظر ترمجته يف. (سنة٣٨سنة، وقيل ٣٤سنة، وقيل ٣٣

  ) ١٠٧ -٦/١٠٦،اإلصابة يف متييز الصحابة ١٠٠-٢/٩٨واللغات
هذا حديث قد احتج جبميع رواته، ومل :وقال) ١/٤٠١(واحلاكم،)٢/٩٦(الدارقطين) ٢(

وقال  .tاه، وموسى بن طلحة تابعي كبري مل ينكر أنْ يدرك أيام معاذ خيرج
 وقوى احلديث األلباين يف ،)١٢٩-٤/١٢٨(على شرطهما،والبيهقي: الذهيب
  ) ٨٠١ح٣/٢٧٧(اإلرواء
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٤٩٥ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

  .)١( أخرجه الدارقطين واحلاكم))        والزبيب والتمر
 نص على هذه األصناف، وهي r أنَّ النيب :وجه الداللة من األحاديث

جامعة لصفيت القوت واُألدم، وما عداها ال نص فيه، وال هو يف معىن 
  .)٢(، فيبقى على النفي األصلياملنصوص عليه

  
  :األقوال األخرى

  :للعلماء يف املسألة أربعة أقوال
  .  ما تقدم من اختيار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل:أحدها

  . ال زكاة إال فيما يكال ويدخر من احلبوب:والقول الثَّاين
  .)٤(،ومن مفردات املذهب احلنبلي)٣(وهو املذهب عند احلنابلة

  :ا القولأدلَّة هذ
      :rقال رسول اهللا :  قالtحديث أيب سعيد اخلدري  -١

                                 
ووافقه الذهيب، وقال .إسناده صحيح: وقال) ١/٤٠١(واحلاكم،)٢/٩٨(الدارقطين) ١(

وقواه .  يف الكبري ورجاله رجال الصحيحرواه الطرباين) :٣/٧٥(يف جممع الزوائد
  ) ٨٠١ح٢٧٩-٣/٢٧٧(األلباين يف اإلرواء

  ٢/١٣٢،املمتع٤/١٥٦املغين) ٢(
جمموع فتاوى شيخ  ،٤/١٥٥املغين ،٣/٢٤٩املستوعب ،١/٩٦الـهداية) ٣(

  ٣/٨٦، اإلنصاف ٢/٤٠٦الفروع ،٢٥/٢٠اإلسالم
  ٣/٨٦اإلنصاف) ٤(
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٤٩٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 )) ليس فيما دون مخسة أوساق من متر وال حب صدقة((
  .)١(أخرجه مسلم

 دلَّ احلديث مبفهومه على انتفاء الزكاة مما ال توسيق :وجه الداللة   
 .)٢(فيه، وهو مكيال، ففيما هو مكيل يبقى على عموم وجوب الزكاة

 .)٣(نَّ غري املدخر ال تكمل فيه النعمة لعدم النفع فيه مآالًأ -٢
  .)٤(أنَّ مجيع ما اتفق على زكاته مدخر -٣

  . ال زكاة إال يف احلبوب املقتاتة املدخرة:القول الثَّالث
  .)٦(،والشافعية)٥(وهو املذهب عند املالكية

  :أدلَّة هذا القول
  .ل الثَّاينيستدل لالدخار مبا استدل به أصحاب القو -١
 .)٧(أنَّ األقوات تعظم منفعتها، فهي كاألنعام يف املاشية -٢

                                 
  ةكتاب الزكا) مع النووي٧/٥٢(مسلم) ١(
  ٤/١٥٨املغين) ٢(
  ٢/٣٣٩،املبدع٢/٤٦٩شرح الزركشي) ٣(
  ١/٣٩٧الكايف البن قدامة) ٤(
  ٢/٢٨٠،مواهب اجلليل١٠٥،القوانني الفقهية ص١٠٢،الكايف ص١/٤١١املعونة) ٥(
 ،٥/٥٦١،فتح العزيز مع اموع٤٩٧-٥/٤٩٦،٤٩٢،املهذب واموع٢/٣٧األم) ٦(

  ١/٣٨١مغين احملتاج
  ٥/٤٩٣املهذب مع اموع) ٧(
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٤٩٧ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

أنَّ االقتيات من الضروريات اليت ال حياة بدونـها، فأوجب  -٣
  .)١(الشارع منه شيئاً ألرباب الضرورات

 جتب الزكاة فيما قُِصد به مناء األرض وتستغل به األرض :القول الرابع
  .عادة

  .)٢(نفيةوهو املذهب عند احل
  :دليل هذا القول

  .)٣(أنَّ سبب وجوب الزكاة هو األرض النامية باخلارج
 الذي يظهر يل رجحانه أنَّ الزكاة إنما جتب يف احلبوب املقتاتة :الترجيح

املدخرة؛ ألنَّ الزكاة مشروعة مواساة للفقراء واحملتاجني، وال تكون 
 وهو احلبوب املقتاتة املدخرة، واهللا املواساة إال مبا يكون لـهم فيه نفع،

  .تعاىل أعلم
  
  
  .)٤(الزكاة فيما جيتىن من املباح: املسألة الثَّانية] ١١٦[

                                 
  ١/٣٨١مغين احملتاج) ١(
  ١/١٥٠،اللباب٢/١٨٦،الكفاية مع فتح القدير٢/٥٨بدائع الصنائع) ٢(
  ٢/١٨٩،فتح القدير٢/٥٨بدائع الصنائع) ٣(
هو الذي خيرج يف الفالة مما خيرجه اهللا تعاىل وال ميلك إال بأخذه، كاحلشيش : املباح) ٤(

  ) ٦/٧٩الشرح املمتع: انظر.(وشعري اجلبل
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٤٩٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 أنه ال جتب الزكاة فيما جيتىن من :اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)١(املباح

  .)٤(ة،وقول أيب يوسف من احلنفي)٣(،والشافعية)٢(وهو املذهب عند احلنابلة
  :دليل هذا القول

أنَّ الشيء إنما ميلك حبيازته، وأخذ الزكاة إنما جيب ببدو الصالح يف 
احلبوب والثمار، وهي يف حالة وجوب أخذ الزكاة منها ليست ملكاً 

  .)٥(ألحد، فال جتب فيها الزكاة لعدم وجود املالك
  

  .باح أنه جتب الزكاة فيما جيتىن من امل:القول اآلخر
،ومذهب )٦(وهو قول القاضي وأيب اخلطاب من احلنابلة إذا نبت يف أرضه

  .)٧(احلنفية إذا محاه اإلمام

                                 
 ،٢/٤٧١شرح الزركشي ،٢/٤١٠الفروع ،٤/١٥٩املغين ،٣/٢٥٣ستوعبامل) ١(

  ٣/٩٩اإلنصاف
  ٣/٩٩،اإلنصاف٢/٣٤٥،املبدع٢/٤١٠،الفروع٤/١٥٩املغين) ٢(
  ١/٣٨٢،مغين احملتاج٢/٩٦روضة الطالبني) ٣(
  ٢/٣٢٥،حاشية ابن عابدين٢/١٩٣الـهداية مع فتح القدير) ٤(
  ٢/٣٢٥ن عابدين،حاشية اب١/٣٨٢،مغين احملتاج٤/١٥٩املغين) ٥(
  ٣/٩٩،اإلنصاف٢/٣٤٥،املبدع٢/٤١٠الفروع) ٦(
  ٢/٣٢٥،حاشية ابن عابدين٢/١٩٣الـهداية مع فتح القدير) ٧(
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٤٩٩ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

  :أدلَّة هذا القول
  .)١(أنَّ ما نبت يف أرضه يكون ملكاً له، فتجب عليه زكاته -١
أنَّ سبب وجوب الزكاة هو األرض النامية، وقد حصل  -٢

  .)٢(النماء، فتجب الزكاة
كاة فيما جيتىن من املباح؛ :رجيحالته ال جتب الزالذي يظهر يل رجحانه أن 

ألنه ال مالك له فنوجب عليه الزكاة، ومن شروط الزكاة امللك التام، 
  .وهو غري متحقق هنا، واهللا تعاىل أعلم

  
  
  .املعترب يف حتديد النصاب الوزن أو الكيل؟: املسألة الثَّالثة]١١٧[

أنَّ املعترب أبعد األمرين يف الكيل : مد رمحه اهللا تعاىلاختار ابن حا
  .)٣(والوزن

  :دليل هذا القول
  .لعله من باب االحتياط للفقراء

  

                                 
  ٤/١٥٩املغين) ١(
  ٢/٣٢٥حاشية ابن عابدين) ٢(
  ٣/٩٣،اإلنصاف٢/٣٤٣،املبدع٢/٤١٢الفروع) ٣(
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٥٠٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  :األقوال األخرى
  :للعلماء يف املسألة ثالثة أقوال

  .  ما تقدم من اختيار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل:أحدها
  . أنَّ املعترب الكيل:والقول الثَّاين

  .)٣(،والصحيح عند الشافعية)٢(،واملالكية)١(ذهب عند احلنابلةوهو امل
  :دليل هذا القول

 ليس فيما دون (( :rقال رسول اهللا :  قالtحديث أيب سعيد اخلدري 
  .)٥( متفق عليه))صدقة )٤(مخسة أوسق
 أنَّ األوساق مكيلة، والتقدير بالكيل يدل على صحة إناطة :وجه الداللة

                                 
  ٣/٩٣،اإلنصاف٢/٣٤٣،املبدع٢/٤١٢،الفروع٤/١٦٨املغين) ١(
  ١/٤٤٧،حاشية الدسوقي١/٤١٥املعونة) ٢(
  ١/٣٨٣،مغين احملتاج٥/٤٥٨،اموع٥/٥٦٦فتح العزيز مع اموع) ٣(
بفتح الواو اِحلمل، وقيل هو ضم الشيء إىل الشيء، وهو ستون صاعاً، : الوسق) ٤(

صاع ٣٠٠كيلو جرام، وعليه فاخلمسة أوسق تساوي ١٢٢,١٦٠=ومقداره باجلرام
، خمتار الصحاح ٥/١٨٥هاية يف غريب احلديثالن: انظر( .كيلو جرام٣٦٦٤٨أي 
  ) ٢٣٠املقادير الشرعية واألحكام املتعلقة بـها ص ،٣٠٠ص

 كتاب الزكاة باب زكاة الورق،) مع الفتح١٤٤٧ح٣/٣٦٣(البخاري) ٥(
  .كتاب الزكاة) مع النووي٧/٥٠(ومسلم
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٥٠١ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

  .)١(احلكم به
  . أنَّ املعترب الوزن:القول الثَّالث

  . )٣(،ووجه عند الشافعية)٢(وهو قول عند احلنابلة
  :دليل هذا القول

  .)٤(أنَّ الكيل معترب بالوزن عند العلماء، وهو أثبت
 الذي يظهر يل رجحانه أنَّ املعترب يف حتديد النصاب هو الكيل؛ :الترجيح

كن إنْ قُدر بالوزن فهو أضبط ليكون ألنه األمر الذي جاءت به السنة، ول
املقدار ثابتاً يف كل وقت ومكان فال حيصل اختالف بني املسلمني، 
وخاصة أنَّ تقدير الكيل بالوزن معترب عند العلماء من السابق، واهللا تعاىل 

  .أعلم
  
  
  
  
  

                                 
  ٣/٢١٧،حاشية الروض املربع٤/١٦٨املغين) ١(
  ٣/٩٣،اإلنصاف٢/٤١٢الفروع) ٢(
  ٥/٤٥٨،اموع٥/٥٦٦فتح العزيز مع اموع) ٣(
  ٦/٧٦،الشرح املمتع٤/١٦٨املغين) ٤(
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٥٠٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 بعضه إىل بعض يف )١(ضم زرع العام الواحد: املسألة الرابعة]١١٨[
  .تكميل النصاب

  .)٢( أنه ال يضم صيفي إىل شتوي:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)٣(وهو قول عند الشافعية

  :أدلَّة هذا القول
القياس على محلي شجرة واحدة، فال يضم إىل بعضه البعض،  -١

  .)٤(فكذا زرع العام الواحد
أنَّ أكثر العام املراد هو فصالن، وهو ال يتحقق يف ضم  -٢

  .)٥( فال يعترب الزرعان زرع عام واحدالصيفي إىل الشتوي،
  

  . أنه يضم:القول اآلخر

                                 
املراد بالعام الواحد يف املسألة ليس هو العام الذي حيوي إثين عشر شهراً، بل املراد ) ١(

 .وقت استغالل املغل من العام عرفاً، وأكثره عادة ستة أشهر بقدر فصلني
  ) ٣/٩٦،اإلنصاف٢/٣٤٤املبدع:انظر(

  ٣/٩٦اإلنصاف) ٢(
  ٥/٥٢٠،اموع٢/٤٦٣الوسيط) ٣(
  ٢/٤٦٣الوسيط) ٤(
  ٣/٩٦،اإلنصاف٢/٣٤٤املبدع) ٥(
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٥٠٣ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

  .)٣(،واألصح عند الشافعية)٢(،واملالكية)١(وهو املذهب عند احلنابلة
  :أدلَّة هذا القول

أنَّ اجلميع زرع عام واحد فضم بعضه إىل بعض، كما لو  -١
  .)٤(تقارب زرعه وإدراكه

٢- ه حبدوث الزرعني يف عام واحد يعأنكفائدتني مجعهما اند 
  . )٥(ملك وحول، فيضمان إىل بعضهما

  
  
الواجب إخراجه مما سقي مبؤنة وبغريها، إذا : املسألة اخلامسة]١١٩[

  .كان أحدمها أكثر من اآلخر
  .)٦( أنه يؤخذ بالقسط:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
                                 

  ٣/٩٥،اإلنصاف٢/٤١٦،الفروع٤/٢٠٧،املغين٣/٢٦٠املستوعب) ١(
، ١/١٧٥،جواهر اإلكليل١/٤٤٩،الشرح الكبري١/٢٢٦مقدمات ابن رشد) ٢(

حصاد األول، وأنْ يبقى من احلب واشترطوا للضم أنْ يزرع الثَّاين قبل استحقاق 
  .األول ما يكمل نصاب الثَّاين

، واشترطوا للضم أنْ ١/٣٨٤،املنهاج ومغين احملتاج٥/٥١٩،اموع٣/٢٤٧احلاوي) ٣(
  .يقع احلصاد يف سنة واحدة

  ٤/٢٠٧املغين) ٤(
  ١/٤٥٠الشرح الكبري) ٥(
 ،٢/٤٢١الفروع ،٤/١٦٦املغين ،٣/٢٥٨املستوعب ،١/٧٠الـهداية) ٦(

= 
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٥٠٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)٢(،واألظهر عند الشافعية)١(وهو قول عند املالكية
  :ة هذا القولأدلَّ

 فيما ((: أنه قالrحديث ابن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب  -١
 العشر، وما سقي )٣(سقت السماء والعيون أو كان عثرياً

  .)٥( أخرجه البخاري)) نصف العشر)٤(بالنضح
 :وجها الداللة

 أوجب العشر فيما سقته السماء، ونصف العشر r أنَّ النيب :األول
                                  

=  
، وكيفية إخراج الزكاة بالقسط يتضح باملثال ٣/١٠٠اإلنصاف ،٢/٣٤٧املبدع
إذا سقي مباء السماء ثلثا السقي وبالنضح ثلث السقي فإنه جيب على هذا : التايل

  ) ٥/٤٦٣اموع: انظر( .القول مخسة أسداس العشر
  ٢/٢٨٢ليل،التاج واإلكليل مع مواهب اجل١٠٥،القوانني الفقهية ص١/٤١٨املعونة) ١(
-٥/٤٦١،املهذب واموع٥/٥٧٨،الوجيز وفتح العزيز مع اموع٣/٢٥١احلاوي) ٢(

  ١/٣٨٥،مغين احملتاج٤٦٣
النهاية يف :انظر.(هو الذي يشرب بعروقه من ماء املطر املتجمع يف حفرية: العثري) ٣(

  ) ٣/١٨٢غريب احلديث
ل، والنواضح هي اإلبل اليت أي بالدوايل وهي الدواليب اليت تديرها األبقار واإلب) ٤(

،املطلع على أبواب املقنع ٥/٦٩النهاية يف غريب احلديث:انظر.(يستقى عليها
  ) ١٣٢-١٣١ص

كتاب الزكاة باب العشر فيما يسقى من ماء ) مع الفتح١٤٨٣ح٣/٤٠٧(البخاري) ٥(
  .السماء وباملاء اجلاري
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٥٠٥ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

، فوجب أنْ يعلَّق كل واحد من احلكمني على ما فيما سقته النواضح
 .)١( rعلقه عليه النيب

 أنَّ احلديث عام، ومل يفصل إنْ كان السقي بالتساوي أو :والثَّاين
 .)٢(ال؟
أنه زرع سقي سقياً له تأثري يف الزكاة، فكان املأخوذ منه  -٢

 .)٣(معترباً بسقيه
إذا كان أحدمها أنهما لو كانا نصفني أخذ باحلصة، فكذلك  -٣

 .)٤(أكثر
  

  . أنه يعترب األغلب:القول اآلخر
  .)٨(،وقول عند الشافعية)٧(،واملالكية)٦(،واحلنفية)٥(وهو املذهب عند احلنابلة

                                 
  ٣/٢٥١احلاوي) ١(
  ١/٤١٨املعونة) ٢(
  ١/٤١٨املعونة) ٣(
  ٤/١٦٦،املغين٥/٤٦١املهذب مع اموع) ٤(
  ٣/١٠٠،اإلنصاف٢/٣٤٧،املبدع٢/٤٢١،الفروع٤/١٦٦،املغين٣/٢٥٨املستوعب) ٥(
،حاشية ٢/٤١٦،البحر الرائق٢/١٩٠،الـهداية مع فتح القدير٢/٦٢بدائع الصنائع) ٦(

  ٢/٣٢٨ابن عابدين
  ٢/٢٨٢،التاج واإلكليل ومواهب اجلليل٣/٨٣،الذخرية١٠٣الكايف ص) ٧(
املهذب  ،٥/٥٧٨الوجيز مع فتح العزيز مع اموع ،٣/٢٥٠احلاوي) ٨(

= 
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٥٠٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  :أدلَّة هذا القول
أنَّ اعتبار مقدار السقي وعدد مراته وقدر ما يشرب يف كل  -١

مسقية يشق ويتعذر، فكان احلكم لألغلب منهما، كالس١(و( 
  .)٢(يف املاشية

 .)٣(أنَّ األمرين اجتمعا وألحدمها قوة بالغلبة، فكان احلكم له -٢
أنَّ غالب األصول أنَّ األقل تابع لألكثر، كالضأن واملعز إذا  -٣

  .)٤(اجتمعا يف الزكاة
 الذي يظهر يل رجحانه أنه يعترب األغلب؛ لقوة ما علَّل به :الترجيح

ه األحوط، واهللا تعاىل أعلمأصحاب هذا القول، وألن .  
  
  
الواجب إخراجه مما سقي مبؤنة وبغريها : املسألة السادسة]١٢٠[

  .وجهل مقدار كل منهما

                                  
=  

  ١/٣٨٥مغين احملتاج ،٤٦٣-٥/٤٦١واموع
  ) ١٢٢املطلع على أبواب املقنع ص: انظر.(هو الرعي والسائمة هي الراعية: السوم) ١(
  ٤/١٦٦املغين) ٢(
  ٥/٤١٦املهذب مع اموع) ٣(
  ١/٤١٨املعونة) ٤(
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٥٠٧ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

 أنه جيعل منه بكلفة املتيقَّن، والباقي :اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)٢(، ويؤخذ بالقسط)١(سيحاً

  :دليل هذا القول
ه، وجهالة مقداره ال يسقطه؛ ألنه ضرر يف أنَّ فيه نضحاً بيقني وله وضع

حق املالك، فيعترب قدره باملمكن، كما لو كان فيه من النضح مقدار يعلم 
أنه أكثر من السدس مثالً فيكون السدس متيقناً فيجعل السدس نضحاً 

  .)٣(والباقي سيحاً ويؤخذ حبساب ذلك
  

  :األقوال األخرى
  :للعلماء يف املسألة أربعة أقوال

  .  ما تقدم من اختيار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل:حدهاأ
  . أنه جيب العشر:والقول الثَّاين

  .)٤(وهو املذهب عند احلنابلة
  :أدلَّة هذا القول

                                 
،املصباح ٤٠طلبة الطلبة ص:انظر( .به املاء اجلاري على وجه األرضاملراد : السيح) ١(

  ) ١/٢٩٩املنري 
  ٣/١٠٠،اإلنصاف٢/٣٤٧،املبدع٢/٤٢١،الفروع١/٢٢٠احملرر) ٢(
  ١١٨٨-١١٨٧شرح احملرر ص) ٣(
  ٣/١٠٠،اإلنصاف٢/٣٤٧،املبدع٢/٤٢١،الفروع٤/١٦٦،املغين٣/٢٥٨املستوعب) ٤(
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٥٠٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

أنه حيتمل أنه سقي أكثر السنة بغري كلفة، فيجب العشر،  -١
وحيتمل أنه سقي أقل، فيجب نصف العشر، فوجب العشر؛ 

  .)١( الواجب بيقنيألنه خروج من عهدة
أنَّ األصل وجوب العشر كامالً، وإنما يسقط بوجود الكلفة،  -٢

 .)٢(فما مل يتحقق املسِقط يبقى على األصل
أنَّ األصل عدم الكلفة يف األكثر، فال يثبت وجودها مع  -٣

  .)٣(الشك
  . جيعال متساويني وجيب ثالثة أرباع العشر:القول الثَّالث

  .)٥(لشافعية،وا)٤(وهو مذهب املالكية
  :دليل هذا القول

أنه ليس أحدمها بأوىل من األخر، فوجب التسوية بينهما، كالدار يف يد 
  .)٦(اثنني

                                 
  ٢/١٤٢املمتع) ١(
  ٢/٣٤٧بدع،امل٤/١٦٦املغين) ٢(
  ٤/١٦٦املغين) ٣(
  ٣/٢٨٣الذخرية) ٤(
 ،٥/٥٨٠،٥٧٨،الوجيز وفتح العزيز مع اموع٥/٤٦٤،٤٦١املهذب واموع) ٥(

  ١/٣٨٦مغين احملتاج
  ٥/٤٦١املهذب مع اموع) ٦(
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٥٠٩ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

  . أنه جيب نصف العشر:القول الرابع
  .)١(وهو وجه عند الشافعية

  : دليل هذا القول
  . )٢(أنه اليقني، واألصل براءة الذمة عن الزيادة

  
  
]١٢١[لرب املال شيئاً؟)٣(هل يترك اخلارص: ابعةاملسألة الس .  

 أنه يترك إذا زادت الثمار عن :اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)٤(النصاب

  : دليل هذا القول
، فإذا مل تزد )٥(بأن املتروك ال يكمل به النصاب: ميكن االستدالل له

 ضياع حق الثمار عن النصاب وترك منها شيء لرب املال أدى ذلك إىل

                                 
  ١/٣٨٦،مغين احملتاج٥/٤٦٤،اموع٥/٥٨٠فتح العزيز مع اموع) ١(
  ١/٣٨٦حملتاج،مغين ا٥/٥٨٠فتح العزيز مع اموع) ٢(
املطلع على :انظر.(هو الذي يقوم باخلَرص،وهو احلزر والتقدير للثمار: اخلارص) ٣(

  ) ١٣٢أبواب املقنع ص
  ٣/١١٠،اإلنصاف٢/٣٥١،املبدع٢/٤٣٣الفروع) ٤(
       .هو املذهب عند احلنابلة. القول بأنَّ القدر املتروك ال يكمل به النصاب) ٥(

  ) ٣/١١٠اإلنصاف: انظر(
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٥١٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .الفقراء، فيحتاط حلفظ حقهم
  

  :األقوال األخرى
  :للعلماء يف املسألة ثالثة أقوال

  .  ما تقدم من اختيار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل ومن وافقه:أحدها
  . أنَّ اخلارص يترك لرب املال شيئاً من اخلرص:والقول الثَّاين

،وقول عند )٢(،ورواية عن اإلمام مالك)١(وهو املذهب عند احلنابلة
  .)٣(الشافعية

  :أدلَّة هذا القول
 rأمرنا رسول اهللا :  قال)٤(tحديث سهل بن أيب حثْمة  -١

                                 
، ٣/١١٠،اإلنصاف٢/٣٥١،املبدع٢/٤٣٣،الفروع٤/١٧٧،املغين١/٧١الـهداية) ١(

  .ويترك عندهم الربع أو الثُّلث
  ٢/٢٨٩،التاج واإلكليل مع مواهب اجلليل١٠١الكايف ص) ٢(
مغين  ،٥/٤٧٩اموع ،٥/٥٨٥فتح العزيز مع اموع ،٣/٢٢٢احلاوي) ٣(

  .ب املال، وعليه يترك مثر خنلة أو خنالت لر١/٣٨٧احملتاج
عامر بن : عبداهللا بن ساعدة، وقيل: سهل بن أيب حثْمة، واسم أيب حثْمة: هو) ٤(

 مخسة وعشرين حديثاً، eساعدة بن عامر األنصاري األوسي، روى عن النيب 
ذيب األمساء واللغات :انظر ترمجته يف.( وهو ابن مثاين سننيeوتويف النيب 

  ) ٣/١٣٨،اإلصابة يف متييز الصحابة ١/٢٣٧
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٥١١ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

 ودعوا الثلث، فإنْ مل تدعوا أو )١( إذا خرصتم فجذُّوا((:قال
 أخرجه أبو داود والترمذي ))جتذُّوا الثلث فدعوا الربع

  .)٢(والنسائي
 املراد هو ترك البعض لرب بأنَّ: وأجيب عن االستدالل باحلديث    

املال عند أخذ الزكاة ليفرقه بنفسه على أقاربه وجريانه، أي أنه ال 
 .)٣(يؤاخذ بدفع مجيع ما خِرص عليه أوالً

أنَّ أصحاب الثمار حيتاجون إىل األكل منها هم وأضيافهم،  -٢
ويطعمون جريانـهم، ويكون يف الثمار الساقطة، وينتابـها 

ها املارة، فلو استوىف الكلَّ منهم ألضر الطري، وتأكل من
  .)٤(أنَّ الضرر يزال: بـهم، والقاعدة

  . أنه ال يترك شيئاً مطلقاً:القول الثَّالث

                                 
  ) ١٣٢املطلع على أبواب املقنع ص:انظر.(ويقال بالدال والذال. هو القطع: اجلذّ) ١(
 والترمذي كتاب الزكاة باب يف اخلرص،) ١٦٠٥ح٢/٢٥٩( أبو داود) ٢(

كتاب ) ٥/٤٢(كتاب الزكاة باب ما جاء يف اخلرص،والنسائي ) ٦٤٣ح٣/٣٥(
 ،١٣٠-١٢٩،وابن اجلارود ص٣/٤٤٨الزكاة باب كم يترك اخلارص،واإلمام أمحد

  . مع اإلحسان١١٩-٥/١١٨،وابن حبان٤/٤٢وصححه ابن خزمية
  ١/٣٨٧،مغين احملتاج٥/٥٨٦فتح العزيز مع اموع) ٣(
  ٢/٣٥١،املبدع٤/١٧٧املغين) ٤(
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٥١٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)٢(،واملذهب عند الشافعية)١(وهو املشهور عند املالكية
  :أدلَّة هذا القول

، )٣(عموم األدلَّة املقتضية لوجوب العشر أو نصفه من غري استثناء
  .)٤(كحديث ابن عمر رضي اهللا عنهما عند البخاري

 الذي يظهر يل رجحانه أنَّ اخلارص يترك لرب املال شيئاً :الترجيح
، واهللا تعاىل tومقدار املتروك الثلث أو الربع كما يف حديث سهل 

  .  أعلم
  
  
  . املأخوذ من الذمي)٥(ختميس الركاز: املسألة الثَّامنة]١٢٢[

                                 
  ٢/٢٨٩،التاج واإلكليل مع مواهب اجلليل١٠١،الكايف ص١/٢٨٤املدونة) ١(
مغين  ،٥/٤٧٩اموع ،٥/٥٨٥فتح العزيز مع اموع ،٣/٢٢٢احلاوي) ٢(

  ١/٣٨٧احملتاج
  ١/٣٨٧مغين احملتاج) ٣(
  ) ٣٢٥(سبق خترجيه ص) ٤(
الراء والكاف والزاء أصل يدلُ على إثبات شيء يف شيء يذهب :  يف اللغة:الركاز) ٥(

معجم مقاييس :انظر.(أركزه يركزه ركزاً إذا دفنه: سفْالً، ويقال
  ) ٥/٣٥٦،لسان العرب٢/٤٣٣اللغة

هو ِدفْن يوجد من ِدفْن اجلاهلية ما مل يطلب مبال ومل يتكلف فيه بنفقة :  وعند الفقهاء   
  ) .مع املنتقى٢/١٠٦املوطأ:انظر. (وال كبري عمل وال مؤنة

= 
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٥١٣ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

 أنه ال يخمس، ويؤخذ لبيت مال : رمحه اهللا تعاىلاختار ابن حامد
  .)١(املسلمني

  : دليل هذا القول
لعله يستدل له بالقياس على منع شفعته على املسلم؛ ألنَّ اجلميع يقتضي 

  .)٢(التمليك ِلما خيص املسلمني
  :األقوال األخرى

  :للعلماء يف املسألة ثالثة أقوال
  . حامد رمحه اهللا تعاىل ما تقدم من اختيار ابن :أحدها

  . أنه يخمس عليه، فيؤخذ مخسه والباقي له:والقول الثَّاين
وقول ضعيف عند  ،)٥(واملالكية ،)٤(واحلنفية ،)٣(وهو املذهب عند احلنابلة

                                  
=  

فاملذهب عند .      واختلف العلماء يف اخلمس املأخوذ من الركاز هل هو زكاة أو يفء؟
واية عن اإلمام أمحد أنه يفء، واألصح عند الشافعية وراحلنابلة واحلنفية واملالكية أنه 

  ) ٢/٣١٨،الدر املختار٣/١٢٤،اإلنصاف ٦/٧٦،اموع٣/٧١الذخرية:انظر(.زكاة
  ٣/١٢٤،اإلنصاف٢/٤٩٠الفروع) ١(
  ٢/٧٠٩أحكام أهل الذمة) ٢(
 ،٢/٣٦١املبدع ،٢/٤٩٢الفروع ،١٢٠بلغة الساغب ص ،٤/٢٣٧املغين) ٣(

  ٣/١٢٤اإلنصاف
  ٢/٣٢٣،الدر املختار٢/٤٠٨،البحر الرائق٢/٦٥بدائع الصنائع) ٤(
  ١/٣٣٣،شرح زروق٢/٣٣٩،التاج واإلكليل مع مواهب اجلليل٣/٧١الذخرية) ٥(
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٥١٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(الشافعية
  :أدلَّة هذا القول

 ويف الركاز ((: قالr أنَّ رسول اهللا tحديث أيب هريرة  -١
  .)٢( عليه متفق))اخلُمس

أنَّ احلديث دلَّ بعمومه على وجوب اخلُمس يف كل : وجه الداللة   
 .)٣(ركاز يوجد، ومبفهومه على أنَّ باقيه لواجده من كان

أنه اكتساب مال، فكان ملكتسبه إنْ كان حراً، كاإلحتشاش  -٢
 . )٤(واالصطياد

أنه مال كافر مظهور عليه، فكان فيه اخلُمس على من وجده،  -٣
  .)٥(باقيه لواجده كالغنيمةو
  . أنه ال يخمس، ويكون املال له:القول الثَّالث

                                 
  ٩٢-٦/٩١،اموع٢/٤٩٦الوسيط) ١(
 كتاب الزكاة باب يف الركاز اخلمس،) مع الفتح١٤٩٩ح٣/٤٢٦(البخاري) ٢(

اب جرح العجماء واملعدن والبئر كتاب احلدود ب) مع النووي١١/٢٢٥(ومسلم
  .جبار

  ٤/٢٣٧املغين) ٣(
  ٤/٢٣٨املغين) ٤(
  ٢/٣٦١،املبدع٤/٢٣٨املغين) ٥(
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٥١٥ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

  .)١(وهو املذهب عند الشافعية
  :أدلَّة هذا القول

أنه ليس من أهل الزكاة، فال يخمس عليه؛ ألنَّ اخلُمس إنما  -١
  .)٢(جيب على أهل الزكاة

  .)٣(أنه من أهل االكتساب فما اكتسبه فهو له -٢
 الذي يظهر يل رجحانه أنَّ الركاز يخمس على من وجده :الترجيح

 وال tويكون باقيه له، ولو كان واجده ذمياً، لعموم حديث أيب هريرة 
  .خمصص له بأنْ يكون واجده مسلماً،واهللا تعاىل أعلم

  
  
  .مقدار ما يباح للمرأة من احلُِلي: املسألة التاسعة]١٢٣[

 فإنه حيرم )٤( أنَّ احلُِلي إنْ بلغ ألف مثقال:ه اهللا تعاىلاختار ابن حامد رمح
  .)٥(على املرأة

                                 
  ٦/١٠٢،٩١،اموع٦/١٠٩،فتح العزيز مع اموع٢/٤٩٦الوسيط) ١(
  ٦/١٠٩،الوجيز مع فتح العزيز مع اموع٦/٩١املهذب مع اموع) ٢(
  ٦/٩٢اموع) ٣(
  .املثقال وزن درهم وثالثة أسباع درهم: ٣/١٣١نصافقال املرداوي يف اإل) ٤(
 ،٢/٤٧٧الفروع ،٤/٢٢٢املغين ،٣/٢٨٨املستوعب ،١/٧٢الـهداية) ٥(

  ٣/١٥٠اإلنصاف  ،٢/٣٧٥املبدع
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٥١٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(وهو رواية عن اإلمام أمحد
  :دليل هذا القول
ه خيرج إىل السأن٢(ف واخليالء، وال حيتاج إليه يف االستعمالر(.  

  
  :األقوال األخرى

  :للعلماء يف املسألة ثالثة أقوال
  .ختيار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل ومن وافقه ما تقدم من ا:أحدها

  . أنه يباح احلُِلي للمرأة وإنْ كثر:والقول الثاين
  .)٥(،واملالكية)٤(،واحلنفية)٣(وهو املذهب عند احلنابلة

  :دليل هذا القول
أنَّ الشرع أباح التحلِّي مطلقاً من غري تقييد، فال جيوز تقييده بالرأي 

  .)٦(والتحكم
  . حيرم من احلُِلي على النساء ما كان فيه سرف ظاهر:القول الثالث

                                 
  ٣/١٥٠اإلنصاف) ١(
  ٢/٣٧٥،املبدع٤/٢٢٢املغين) ٢(
  ٣/١٥٠،اإلنصاف٢/٣٧٥،املبدع٤/٢٢٢،املغين١/٧٢الـهداية) ٣(
  ٤/١٥٨الكتاب واللباب) ٤(
  ١٠٢القوانني الفقهية ص) ٥(
  ٢/٣٧٥،املبدع٤/٢٢٢املغين) ٦(
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٥١٧ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

  .)١(وهو األصح عند الشافعية
  :دليل هذا القول

أنَّ املباح ما يتزين به، وال زينة يف مثل ذلك، بل تنفر منه النفس 
  .)٢(الستبشاعه
 الذي يظهر يل رجحانه أنه يباح للنساء من الذهب ما قل أو :الترجيح

؛ ألن الشارع )٣(ة بلبسه ما مل خيرج إىل حد اإلسرافكثر مما جرت العاد
أباح لـهن لبس الذهب مطلقاً ومل يقيد ذلك مبقدار معني، وأما إذا بلغ 

  .حد اإلسراف فيكون داخالً يف النهى عن اإلسراف، واهللا تعاىل أعلم
  
  
  .حكم الزكاة يف احلُِلي احملرم: املسألة العاشرة]١٢٤[

  .)٤( أنه جتب الزكاة يف احللي احملرم:رمحه اهللا تعاىلاختار ابن حامد 
  

                                 
، ومثلوا لذلك باخللخال ١/٣٩٣،مغين احملتاج٢٨٨،كفاية األخيار ص٦/٤٠اموع) ١(

  . الذي يبلغ وزنه مائيت دينار
  ١/٣٩٣مغين احملتاج) ٢(
  ٦/١٢٧الشرح املمتع) ٣(
 ،٢/٣٧٥دعاملب ،٤/٢٢٢املغين ،٣/٢٨٩املستوعب ،٧٣-١/٧٢الـهداية) ٤(

  ٣/١٥٠اإلنصاف
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٥١٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)٤(،والشافعية)٣(،واملالكية)٢(،واحلنفية)١(   وهو املذهب عند احلنابلة
أنَّ الشافعي واألصحاب نقلوا إمجاع املسلمني على :    وذكر النووي

     . )٥(ذلك
  :أدلة هذا القول

، وأصله فيه الزكاة أنه فعل حمرم، فلم خيرج به عن أصله -١
  .)٦(فكذلك هذا

٢- ه عبه عن أصله بفعل غري مباح، فسقط حكمه، وبقي لَِدأن 
  .)٧(على حكم األصل

                                 
 ،٤/٢٢٤املغين ،٣/٢٨٩املستوعب ،١٢٦األحكام السلطانية للقاضي ص) ١(

  ٣/١٣٩، اإلنصاف ٢/٣٧٠املبدع ،٢/٤٦٤الفروع
  ٢/٢٩٨،الدر املختار وحاشية ابن عابدين٢/١٦٣،فتح القدير٢/١٩٢املبسوط) ٢(
رح الش ،١/١٧٩خمتصر خليل وجواهر اإلكليل ،١٠٢القوانني الفقهية ص) ٣(

  ١/٢١٨الصغري
املهذب  ،١٥٣األحكام السلطانية للماوردي ص ،٨/١٤٥خمتصر املزين) ٤(

  ٢٨٩،كفاية األخيار ص١/٣٩٠املنهاج ومغين احملتاج ،٦/٣٥،٣٢واموع
  ١/٣٩٣وحكى اإلمجاع أيضاً صاحب مغين احملتاج ،٦/٣٥اموع) ٥(
  ٢/٣٧٠،املبدع٢/١٦٧املمتع) ٦(
  ٦/٣٢املهذب مع اموع) ٧(
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  يف إخراج الزكاة: املبحث الثَّالث
  :وفيه تسع مسائل

إذا ادعى الشخص ما مينع وجوب الزكاة فهل يقبل : املسألة األوىل 
  .قوله؟

 احلول على النصاب الذي اشتراه فوجد فيه إذا حال: املسألة الثَّانية
   .عيباً فرده، فعلى من الزكاة؟

إذا دفع زكاته لإلمام طائعاً ونواها اإلمام دونه فهل : املسألة الثَّالثة 
  .جتزيء؟

إذا نقلت الزكاة إىل بلد تقصر إليه الصالة فهل : املسألة الرابعة 
  .جتزيء؟

  .خراج زكاة النقدين من أحدمهااملعترب يف إ: املسألة اخلامسة
  .مقدار الفَرق بالرطل العراقي: املسألة السادسة
إذا دفع زكاته معجلة إىل مستحقها مث تغري حال رب : املسألة السابعة

  .املال، فهل يرجع على الفقري بـها؟
إذا نذر أنْ يتصدق بشيء معين فحال عليه احلول : املسألة الثَّامنة

  . فهل جتب عليه زكاته؟عنده،
ما جيوز إخراجه يف زكاة الفطر عند عدم األصناف : املسألة التاسعة
  .املنصوص عليها
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٥٢١ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

إذا ادعى الشخص ما مينع وجوب الزكاة فهل : املسألة األوىل ]١٢٥[
  .؟)١(يقبل قوله

  .)٢( أنه يقبل قوله مع ميينه:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)٤(،ووجه للشافعية إذا خالف قوله الظاهر)٣(يةوهو مذهب احلنف
  :أدلَّة هذا القول 

  .)٥(أنه منكر لوجوب الزكاة عليه، واليمني على من أنكر -١
أنها عبادة خالصة هللا تعاىل، وهو أمني، والقول قول األمني مع  -٢

 .)٦(ميينه
  . )٧(أنه يدعي خالف الظاهر -٣

  
  . يقبل قوله بغري  ميني:القول اآلخر

                                 
.( أنْ يدعي نقصان احلول أو نقصان النصاب أو انتقاله عنه يف بعض احلول: مثل) ١(

  ) ٢/٤٠٢املبدع : انظر
  ٣/١٩٠ اإلنصاف ،٢/٤٠٢املبدع ) ٢(
  ٢/٣١١ الدر املختار ، ١/١١٦ املختار ،٢/٢٠٠املبسوط ) ٣(
  ٦/١٧٤،١٧٢املهذب واموع) ٤(
  ٢/٣١١  حاشية ابن عابدين ، ٢/٢٠٠املبسوط ) ٥(
  ١/١١٦االختيار ) ٦(
  ٦/١٧٢املهذب مع اموع) ٧(
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٥٢٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  . )٣(،وقول أيب يوسف من احلنفية)٢(،والشافعية)١(وهو املذهب عند احلنابلة

  :أدلَّة هذا القول 
أنها عبادة مستأمن عليها، فالقول قول من جتب عليه بال ميني،  -١

  .)٤(كالصالة والكفَّارات
ذِّب وهو الساعي، خبالف كَالزكاة له ميف بأنَّ : وأجيب عنه   

 .)٥(كذِّب له حىت يستدعي أنْ حيلفة فال مالصالة والكفَّار
 .)٦(أنَّ األصل براءة الذمة، وال معارض له -٢
أنَّ الزكاة مبنية على اإلرفاق، فإذا أوجبنا اليمني ولو مع خمالفة  -٣

  .)٧(الظاهر فقد خرجت عن باب الرفق
  الذي يظهر يل رجحانه أنه يقبل قوله بغري ميني ما مل يتهم؛ ألنَّ:الترجيح 

                                 
  ٣/١٩٠ اإلنصاف ،٢/٤٠٢ املبدع ، ٤/٧٩ املغين ، ٣/٣٣٢املستوعب ) ١(
وهو املذهب عندهم فيما إذا مل خيالف قوله  . ٦/١٧٢،١٧٤املهذب واموع ) ٢(

  . ويستحب حتليفه يف هذه احلالة،الظاهر واألصح فيما إذا خالف قوله الظاهر
  ١/١١٦الختيار ا) ٣(
  ٢/٤٠٢ املبدع ،٤/٧٩املغين ) ٤(
  ١/١١٦االختيار ) ٥(
  ٦/١٧٤  اموع ، ٢/١٩٧املمتع ) ٦(
  ٦/١٧٢املهذب ) ٧(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٥٢٣ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

األصل براءة الذمة، فال ينتقل عنه إال بقرينة، وما مل توجد تـهمة فال 
  .ينتقل عن األصل، واهللا تعاىل أعلم

  
  
إذا حال احلول على النصاب الذي اشتراه : املسألة الثَّانية]١٢٦[

  . الزكاة؟على منفوجد فيه عيباً فرده، ف
  .)١( على املشتري أنَّ الزكاة جتب:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

  .)٢(   وهو املذهب عند احلنابلة
  :دليل هذا القول   

  .)٣(   أنَّ وجوب الزكاة قد استقر عليه مبضي احلول
  

  . أنَّ الزكاة جتب على البائع:القول اآلخر
  .)٤(   وهو املذهب عند املالكية

                                 
، يف عود الضمري يف كالم ابن حامد غموض، إال ٣/٣٥،اإلنصاف٢/٣٢٩الفروع) ١(

  .أنَّ الكالم بعده يظهر منه أنَّ الضمري يعود على املشتري
  ٢/٢٠٧،كشاف القناع٣/٣٥،اإلنصاف٢/٣٢٩الفروع،٤/١٣٨املغين) ٢(
  ٢/٢٠٧كشاف القناع) ٣(
 ،٢/١٥٤،شرح اخلرشي وحاشية العدوي٢/٢٦٤التاج واإلكليل ومواهب اجلليل ) ٤(

  ١/١٦٩جواهر اإلكليل
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٥٢٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  :   دليل هذا القول
انت باقية عنده مل خترج من    أنَّ الرد بالعيب نقض للبيع، فكأنـها ك

  .)١(ملكه
  
  
إذا دفع زكاته لإلمام طائعاً ونواها اإلمام دونه، : املسألة الثَّالثة ]١٢٧[

  .فهل جتزئ ؟
  .)٢( أنها جتزئ:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)٣(القاضي: واختاره من علماء احلنابلة أيضاً

  .)٤(وهو وجه عند الشافعية
  :ل أدلَّة هذا القو

أنَّ أخذ اإلمام مبنـزلة القَسم بني الشركاء، فلم حيتج إىل  -١
  .)٥(نية

 بأنه قياس مع الفارق، فالِقسمة ليست عبادة فال تعترب :وأجيب عنه   
                                 

  ١/١٦٩جواهر اإلكليل) ١(
   .٣/١٩٦ اإلنصاف ،٣/٣٣٤املستوعب ) ٢(
  ٣/١٩٦،اإلنصاف٤/٩٠املغين) ٣(
  ١/٤١٥ مغين احملتاج ،١٨٤ ،٦/١٧٩ع املهذب وامو) ٤(
  ٤/٩٠املغين ) ٥(
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٥٢٥ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

 .)١(لـها نية، خبالف الزكاة
أنَّ اإلمام ال يدفع إليه إال الفرض، فاكتفي بـهذا الظاهر عن  -٢

  .)٢(النية
  

  . نها ال جتزئ أ:القول اآلخر
  .)٥(،واألصح عند الشافعية)٤(،واحلنفية)٣(وهو املذهب عند احلنابلة

  :أدلَّة هذا القول 
  .)٦(أنه مل ينِو الزكاة، وهي واجبة باالتفاق، فال جتزئه -١
أنَّ اإلمام إنما يقبض نيابة عن املساكني، ولو دفع املالك  -٢

ئه، فكذا إذا دفع إىل الزكاة إىل املساكني بال نية مل جيز
  .)٧(نائبهم

                                 
  ٤/٩١املغين ) ١(
  ٦/١٨٤اموع ) ٢(
  ٣/١٩٦ اإلنصاف ،٤/٩٠ املغين ،٣/٣٣٤ املستوعب ، ١/٧٧اهلداية ) ٣(
 الدر املختار وحاشية ابن ،٣٧٠-٢/٣٦٨ البحر الرائق ،٤١-٢/٤٠بدائع الصنائع ) ٤(

  . أعلم وهذا مفهوم كالمهم واهللا . ٢/٢٦٨عابدين 
  ١/٣٥٩ أسىن املطالب ، ١/٤١٥ مغين احملتاج ،٦/١٧٩،١٨٤املهذب واموع ) ٥(
  ٦/١٨٤اموع ) ٦(
  ٦/١٨٤اموع ) ٧(
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٥٢٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 الذي يظهر يل رجحانه أنه ال جتزئ الزكاة إذا دفعها من :الترجيح 
وجبت عليه لإلمام طائعاً ومل ينوها ولو نواها اإلمام عنه؛ ألنَّ شرطي 

، ومل يتحقق eاإلخالص هللا عز وجلَّ ومتابعة الرسول : قبول العمل 
ية هللا عز وجلَّ؛ ألنه مل ينِو أصالً، وقد قال الشرط األول وهو إخالص الن

  . )١( متفق عليه)) إنما األعمال بالنيات(( :eرسول اهللا 
وأما كون اإلمام ال يدفع إليه إال الفرض يف الظاهر، فهذا ال يقوم مقام 

  النية؛ ألنَّ النية حملها القلب، واهللا تعاىل أعلم 
  
  
إذا نقلت الزكاة إىل بلد تقصر إليه الصالة : عة املسألة الراب]١٢٨[

  .فهل جتزئ؟
  .)٢(أنها ال جتزئ: اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
حه ـي، وصحـي، والقاضـاخلرق: ضاًـواختاره من علماء احلنابلة أي

 رر،ـ، واحمل)٣(دةـاح، والعمـا يف اإليضـر مـو ظاهـم، وهـالناظ
                                 

  ) ١٢٤(تقدم خترجيه ص ) ١(
 ،٢/٤٠٨ املبدع ،٤/١٣٢ املغين ،١/٧٨ اهلداية ، ١/٢٣٤الروايتني والوجهني) ٢(

  ٣/٢٠٢اإلنصاف 
دامة، وهو كتاب خمتصر يف الفقه جرى فيه على قول العمدة ملوفق الدين ابن ق) ٣(

واحد مما اختاره، وهو سهل العبارة يصلح للمبتدئني، وشرحه البهاء املقدسي يف 
= 
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٥٢٧ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

  .)٢( عدم اجلواز؛ القتصارهم على)١(والتسهيل
،وقول سحنون من )٤(،واألصح عند الشافعية)٣(وهو رواية عن اإلمام أمحد

  .)٥(املالكية
  :أدلَّة هذا القول 

 بعث معاذاً eحديث ابن عباس رضي اهللا عنهما أنَّ النيب  -١
tي ((:  إىل اليمن فقالادعهم إىل شهادة أنْ ال إله إالَّ اهللا وأن

اعوا لذلك فأعلمهم أنَّ اهللا قد افترض رسول اهللا، فإنْ هم أط
عليهم مخس صلوات يف كلِّ يوم وليلة، فإنْ هم أطاعوا لذلك 
 فأعلمهم أنَّ اهللا افترض عليهم صدقة يف أموالـهم، تؤخذ ِمن

                                  
=  

، املدخل إىل مذهب ١/١٤اإلنصاف:انظر.(كتابه العدة، وشيخ اإلسالم ابن تيمية
  ) ٢٣١اإلمام أمحد ص

  )١/١٥اإلنصاف:انظر.(عليالتسهيل لبدر الدين حممد بن عالء الدين الب) ١(
 ،٢/٤٠٨املبدع ،٨٦،التسهيل ص١/٢٢٥،احملرر١١١،العمدة ص١/٧٨اهلداية) ٢(

  ٣/٢٠٢اإلنصاف
   ٣/٢٠٢ اإلنصاف ،٢/٤٠٨ املبدع ،٤/١٣٢ املغين ،١/٧٨اهلداية ) ٣(
، ٢/١٩٧ فتح املعني ،٢/١٩٤ روضة الطالبني ،٢٢١-٦/٢٢٠املهذب واموع ) ٤(

وع أنه ال فرق بني النقل إىل بلد تقصر فيه الصالة وبلد ال واستظهر النووي يف ام
  .تقصر فيه الصالة

  ٢/٣٥٩ التاج واإلكليل ،٣/١٥٢الذخرية ) ٥(
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٥٢٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١( متفق عليه))أغنيائهم وترد على فقرائهم
اليمن ـ  أنَّ ضمري أغنيائهم وفقرائهم يعود إىل أهل :وجه الداللة    

وهم املخاطبون ـ، فاملراد تؤخذ من أغنياء أولئك القوم وتصرف يف 
 .)٢(فقرائهم، وأنَّ هذا فرض اهللا تعاىل

 بأنَّ املراد من احلديث هو أنه تؤخذ من أغنيائهم من :وأجيب عنه   
نهم من أهل اليمن، وكذلك الرد إنهم مسلمون ال من حيث  إحيث

تمل احتماالً قوياً، ويقويه أنَّ أعيان احملهو على فقرائهم، وهذا 
 .)٣(األشخاص املخاطبني يف قواعد الشرع الكلية ال تعترب

بأنَّ الظاهر أنَّ الزكاة تؤخذ منهم من احليثيتني مجيعاً، أما : ونوقش   
كونـهم أهل اليمن فألنَّ الضمائر لـهم، وأما حيثية اإلسالم 

هل اليمن؛ ألنهم هم املخاطبون فظاهر، واملقصود يف احلديث هم أ
باخلطاب الشفهي، والقاعدة اليت خوطبوا بـها هم الداخلون فيها 

 .)٤(دخوالً أولياً، وإنْ مشل حكمها غريهم بعموم التشريع
 بأنه قد وردت صيغة األمر خبطابـهم يف الصالة، وال :ونوقش    

                                 
 ومسلم ،كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة) مع الفتح١٣٩٥ ح ٣/٣٠٧(البخاري ) ١(

  .الم كتاب اإلميان باب الدعاء إىل الشهادتني وشرائع اإلس)  مع النووي١/١٩٨(
  ٣/٢٤٠العدة حاشية إحكام األحكام ) ٢(
  ٣/٢٤٠إحكام األحكام ) ٣(
   ٣/٢٤١العدة حاشية إحكام األحكام ) ٤(
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٥٢٩ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

 .)١(خيتص بـهم احلكم، وإنْ اختص بـهم خطاب املواجهة
 بأنَّ غري املواجهني باخلطاب دخلوا يف احلكم بأدلَّة :وأجيب عنه    

خارجة عن خطاب املواجهة الذي خاطب به معاذ أهل اليمن دالَّة 
 .)٢(على عموم التشريع لكل مكلف بلغته البعثة النبوية

أنَّ الزكاة حق واجب ألصناف بلد معينني، فإذا نقل عنهم إىل  -٢
٣(ة باملال ألصناف بلدغريهم ال جيزئه، كالوصي(. 

أنه دفع الزكاة إىل غري من أُِمر بدفعها إليه، فأشبه ما لو دفعها  -٣
 .)٤(إىل غري األصناف املستحقة لـها

حق على البدن وحق : أنَّ حقوق اهللا عز وجلَّ على ضربني -٤
يف املال، مث ثبت أنَّ حقوق األبدان منها ما يتعلق وخيتص 

طواف والسعي، فجاز أنْ يكون من مبكان وهو الوقوف وال
  .)٥(حقوق األموال ما خيتص مبكان

  
  . أنها جتزئ:القول اآلخر

                                 
  ٣/٢٤١إحكام األحكام ) ١(
  ٣/٢٤٠العدة حاشية إحكام األحكام ) ٢(
  ٦/٢٢٠املهذب ) ٣(
  ٤/١٣٢املغين ) ٤(
  ١/٢٣٤الروايتني والوجهني ) ٥(
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٥٣٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 ،)٢(واحلنفية ،)١(واملذهب عند احلنابلة    وهو رواية عن اإلمام أمحد،
  .)٤(وقول عند الشافعية ،)٣(واملالكية

  :أدلَّة هذا القول 
قَراِء والْمساِكِني والْعاِمِلني  ِإنما الصدقَات ِللْفُ(قوله تعاىل  -١

علَيها والْمؤلَّفَِة قُلُوبهم وِفي الرقَاِب والْغاِرِمني وِفي سِبيِل اللَِّه 
 ِكيمح ِليمع اللَّهاللَِّه و ةً ِمنِبيِل فَِريضِن السِاب٥()و(.  

عامة لكل هؤالء األصناف  أنه مل تقيد مبكان، فهي :وجه الداللة   
 .)٦(يف كل مكان

أنه أخرج الزكاة إىل أهلها الذين جيب صرفها إليهم  -٢

                                 
، ٢/٤٠٨، املبدع ٤/١٣٢، املغين ١/٧٨الـهداية ، ١/٢٣٤الروايتني والوجهني ) ١(

  ٣/٢٠١اإلنصاف 
 حاشية ابن عابدين ،٤٣٦-٢/٤٣٥ البحر الرائق ،٢/٢١٧اهلداية مع فتح القدير ) ٢(

٢/٣٥٣  
 الشرح الكبري ،٢/٣٥٩ التاج اإلكليل ،٣/١٥٢ الذخرية ، ١٠٠الكايف ص) ٣(

إال .  االحتياج مل جيزإنْ كان النقل لدونـهم يف: ، وقيل١/٥٠١وحاشية الدسوقي 
  .أنَّ املواق قد اعترض على ذلك بأنه خالف املذهب: أنَّ الدسوقي ذكر

  ٢/١٩٧ فتح املعني ،٢/١٩٤ روضة الطالبني ،٢٢١-٦/٢٢٠املهذب واموع ) ٤(
  ) ٦٠(سورة التوبة آية رقم ) ٥(
  ١/٤٣٥البحر الرائق ) ٦(
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٥٣١ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

 .)١(فتجزئه
أنه دفع املال إىل مستحقيه فربئ منه، كالدين وكما لو فرقها  -٣

 .)٢(يف بلده
  .)٣(أنها خترج على وجه الطُّهرة، فلم ختتص ببلده، كالكفَّارة -٤

 يل رجحانه أنه إذا نقل زكاة ماله إىل بلد تقصر  الذي يظهر:الترجيح 
، لوقوع الزكاة يف موقعها الشرعي وهم )٤(فيه الصالة أنه جيزئه ذلك

  . األصناف الثمانية
 فهو حمتمل أنْ يكون املراد هم أهل اليمن، وحيتمل tوأما حديث معاذ 

 صرفها  عامة، فال يستدل به على وجوبنيأنْ يكون املراد هم املسلم
  . ألهل البلد، وأنه ال جتزئ إال كذلك

إنَّ الزكاة واجبة ألصناف بلد معنيني، فهذا هو موطن : وأما قولـهم
  . اخلالف، وال دليل صريح عليه يف ذلك

إنه دفع الزكاة لغري من أُِمر بدفعها إليه، فهذا غري مسلَّم؛ : وأما قولـهم
  . نية وهم أهلهاألنه دفعها ألحد األصناف الثما

وأما القياس على حقوق األبدان فهو قياس حيتاج لدليل، واألمور التعبدية 
                                 

  ١/٥٠١حاشية الدسوقي ) ١(
  ٢/٤٠٨ملبدع  ا،٤/١٣٢املغين ) ٢(
  ١/٢٣٥الروايتني والوجهني ) ٣(
  ٤١٩-٩/٤١٨ فتاوى اللجنة الدائمة،٢٥/٨٥جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) ٤(
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٥٣٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .مبناها على التوقف
ومع هذا فاألوىل هو عدم نقل زكاة أهل بلد إىل بلد آخر إال حلاجة، واهللا 

  .تعاىل أعلم
  
  
  .)١(املعترب يف إخراج زكاة النقدين من أحدمها: املسألة اخلامسة]١٢٩[

  .)٢( أنه خيرج األحظ للفقراء:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)٣(السامري: واختاره من علماء احلنابلة أيضاً

  .)٤(وهو املذهب عند احلنفية
  :دليل هذا القول

بأن الزكاة شرعت مواساة للفقراء، فيخرج : ميكن االستدالل لـهم
  .األنفع لـهم

  

                                 
 عن -الذهب والفضة-ينهذه املسألة مبنية على القول جبواز إخراج أحد النقد) ١(

ر خليل مع جواهر خمتص: نظرا.(د احلنابلة واحلنفية واملالكيةاملذهب عناألخر، وهو 
  ) ١/١٧٩،الفتاوى الـهندية ٣/١٣٥اإلنصاف، ١/١٩٧اإلكليل

  ٣/١٣٦،اإلنصاف٢/٥٦٣الفروع) ٢(
  ٣/٢٨٤املستوعب) ٣(
  ١/١٧٩،الفتاوى الـهندية٢/٢٠بدائع الصنائع) ٤(
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٥٣٣ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

  .خيرج أيهما شاء: القول اآلخر
  .)٢(،واملالكية)١(وهو املذهب عند احلنابلة

  :دليل هذا القول
أنَّ من وجبت عليه الزكاة يكون بإخراجه ما شاء منهما قد أدى ما 

  .)٣(وجب عليه، فال يكلف سواه
 أنه خيرج من وجبت -على هذا القول- الذي يظهر يل رجحانه:الترجيح

  .واجب عليه، واهللا تعاىل أعلمعليه الزكاة أيهما شاء؛ ألنه هو ال
  
  
  . بالرطل العراقي)٤(مقدار الفَرق: املسألة السادسة]١٣٠[

  .)٥(ن ِرطالً عراقيةو أنه ست:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

                                 
  ٢/٨٨،مطالب أويل النهى٢/٢٧٢،كشاف القناع٢/٣٦٨،املبدع٤/٢٢٠املغين) ١(
  ،جواهر  ٢/١٨٠شرح الزرقاين،١/٤٤٩،الشرح الكبري١/٣١٢عقد اجلواهر الثمينة) ٢(

  ١/١٩٧     اإلكليل
  ١/٤٠٤،شرح املنتهى٤/٢٢٠املغين) ٣(
: -بسكون الراء-مكيال يسع ستة عشر ِرطْالً، وأما الفَرق: -بالتحريك-الفَرق ) ٤(

  ) ٣/٤٣٧النهاية يف غريب احلديث:انظر.(فمكيال يسع مائة وعشرون ِرطْالً
 ،٢/٣٥٦املبدع ،٢/٤٥٢الفروع ،٤/١٨٤املغين ،٣/٢٧٢املستوعب ،١/٧٠اهلداية) ٥(

  ٣/١١٧ فاإلنصا
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٥٣٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

القاضي يف ارد، وجزم به يف التسهيل، : واختاره من علماء احلنابلة أيضاً
  .)٢)(١(ر عليه ابن قدامة يف املقنعواملبهج، وقدمه يف التلخيص، واقتص

  
  :األقوال األخرى

  :للعلماء يف املسألة ثالثة أقوال
  .  ما تقدم من اختيار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل ومن وافقه:أحدها

  . أنه ستة عشر ِرطالً عراقية:والقول الثاين
  .)٤(،والشافعية)٣(وهو رواية عن اإلمام أمحد، هي املذهب عند احلنابلة

  . أنه ستة وثالثني ِرطالً عراقية:القول الثالث

                                 
املقنع ملوفق الدين ابن قدامة، وقد ألفه املوفق ملن ارتقى عن طبقة املبتدئني ومل يبلغ ) ١(

طبقة املتوسطني، وفيه يذكر الروايات عن اإلمام أمحد، خالياً من الدليل والتعليل، 
، وقد شرحه ابن أيب عمر يف شرحه الشايف وهو من املتون اليت اشتهرت عند احلنابلة

 .املعروف بالشرح الكبري، وشرحه برهان الدين ابن مفلح يف كتابه املبدع
مفاتيح الفقه  ،٢٣٥-٢٣٣املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد ص:انظر(

  ) ٢/٢٤٢احلنبلي
  ٣/١١٧،اإلنصاف٢/٣٥٦،املبدع٥٦املقنع ص) ٢(
 ،٢/٣٥٦املبدع ،٢/٤٥٢فروعال ،٤/١٨٤املغين ،٣/٢٧٢املستوعب ،١/٧٠اهلداية) ٣(

  ٣/١١٧ اإلنصاف
  ٤/٢٠،فتح الباري٦٩،اإليضاح والتبيان ص٢/٤٣٢معامل السنن) ٤(
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٥٣٥ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

  .)٢(،ومذهب احلنفية)١(وهو قول القاضي، والفخر بن تيمية من احلنابلة
 الذي يظهر يل رجحانه أنَّ الفَرق ستة عشر رطالً عراقية، ويدلُّ :الترجيح

  مر به وهوeأنَّ النيب :(على ذلك حديث كعب بن عجرة رضي اهللا عنه
باحلديبية، قبل أنْ يدخل مكة، وهو حمِرم، وهو يوقد حتت قدر، والقمل 

: قال. نعم: قال. ))أيؤذيك هوامك هذه؟((: يتهافت على وجهه، فقال
أو ) والفَرق ثالثة آصع(فاحلق رأسك وأطعم فَرقاً بني ستة مساكني ((

، والصاع يبلغ مخسة وثلث رطل، فعند )٣( أخرجه مسلم))أنسك نسيكة
مل عملية حسابية ملعرفة الفَرق يتبين بضرب ثالثة آصع يف مخسة وثلث ع

  .، واهللا تعاىل أعلم)٤(أنَّ الفَرق يساوي ستة عشر ِرطالً
  
  

                                 
 ،٢/٤٥٢الفروع ،١١٧بلغة الساغب ص ،٣/٢٧٢املستوعب ،١/٧٠الـهداية) ١(

  ٣/١١٧اإلنصاف، ٢/٣٥٦املبدع
،جممع ٢/١٩٣ر،الـهداية والعناية والكفاية مع فتح القدي١/١٥٢الكتاب واللباب) ٢(

  ١/٢١٧األنـهر
كتاب احلج باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به ) ١٢٠-٨/١١٩(مسلم) ٣(

  .أذى
أنَّ ) ٣٠٨ص(، وبين١٨٣املقادير الشرعية واألحكام املتعلقة بـها ص) ٤(

  .كيلو جرام٦,١٠٨=الفَرق
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٥٣٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

إذا دفع زكاته معجلة إىل مستحقها مث تغري : املسألة السابعة]١٣١[ 
  .حال رب املال، فهل يرجع على الفقري بـها؟

 أنه إنْ كان الدافع لـها الساعي : تعاىلاختار ابن حامد رمحه اهللا
استرجعها بكل حال، وإنْ كان الدافع رب املال فإنْ أعلمه أنها زكاة 

  .)١(معجلة رجع بـها، وإنْ أطلق مل يرجع بـها
  .)٣)(٢(أبو اخلطاب، وابن شهاب: واختاره من علماء احلنابلة أيضاً

  .)٤(وهو مذهب الشافعية
  :أدلَّة هذا القول

أنه مال مقبوض عما يستحق عليه يف احلال الثَّاين، فإذا طرأ  -١

                                 
 ،٤/٨٦املغين ،٣/٣٣٨املستوعب ،١/٧٨الـهداية ،١/٢٣٤الروايتني والوجهني) ١(

  ٣/٢١٤،٢١٣اإلنصاف 
هـ ٣٣٥احلسن بن شهاب بن احلسن بن شهاب العكْبري، ولد سنة : هو) ٢(

هـ، مسع من أيب علي بن الصواف وأيب علي الطوماري، والزم ابن بطة ٣٣١:وقيل
انظر .(هـ٤٢٨إىل حني وفاته، وله مصنفات يف الفقه والفرائض والنحو، تويف سنة 

  ) ٣٤٣-٢/٣٤١، املنهج األمحد١٨٨-١/١٨٦طبقات احلنابلة:ترمجته يف
  ٣/٢١٣،اإلنصاف٢/٥٨١الفروع) ٣(
-٥/٤٣٩،فتح العزيز مع اموع١٥٠-٦/١٤٩،املهذب واموع٣/١٧٠احلاوي) ٤(

، وهو املذهب عندهم إال يف اإلمام إذا مل يعلمه أنها زكاة معجلة، فوجه من ٤٤٠
  .ينيثالثة أوجه قطع به الشريازي يف املهذب ومجهور العراق
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٥٣٧ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

عليه ما مينع االستحقاق وجب رده، كاألجرة إذا انـهدمت 
الدار قبل السكىن، وأما إذا مل يعلمه فيحتمل أنْ يكون تطوعاً، 

  .)١(وحيتمل أنْ يكون هبة، فلم يقبل قوله يف الرجوع
٢- ا أنَّ قبض السلطان للفقراء إنما هو يف الصدقة الواجبة، فأم

النافلة فلرب املال، ويكون وكيله يف إخراجها؛ ألنه ليس له 
والية أخذها، وقبض السلطان للمعجلة موقوف إنْ بان 

 .)٢(ه للمالكديه للفقراء وإال فَديالوجوب فَ
  .)٣(أنَّ السلطان ال يسترجع لنفسه، فال تلحقه تـهمة -٣

  
  .ه ال يرجع بـها على الفقري مطلقاًأن: القول اآلخر

  .)٥(،واحلنفية)٤(وهو املذهب عند احلنابلة
  :أدلَّة هذا القول

أنها زكاة دفعت إىل مستحقها، فلم جيز استرجاعها، كما لو  -١

                                 
  ١/٢٣٤الروايتني والوجهني) ١(
  ٢/٥٨١الفروع) ٢(
  ٦/١٤٩املهذب مع اموع) ٣(
 ،٢/٢٠٦املمتع ،٤/٨٦املغين ،١/٧٨الـهداية ،١/٢٣٣الروايتني والوجهني) ٤(

  ٢١٤-٣/٢١٣اإلنصاف
  ١/١٧٦،اجلوهرة النرية٢/٥٢،بدائع الصنائع٢٠٦-٢٠٥رؤوس املسائل ص) ٥(
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٥٣٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(تغري حال الفقري وحده
أنها صدقة وصلت إىل يد املسكني وحصلت ملكاً له، فوجب  -٢

ما لو دفعها إليه ومل يبين أنها أنْ ينقطع حق الدافع عنها، ك
  .)٢(معجلة

 الذي يظهر يل رجحانه أنه ال يرجع بـها على الفقري مطلقاً، :الترجيح
  .لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول، واهللا تعاىل أعلم

  
  
 عليه إذا نذر أنْ يتصدق بشيء معين فحال: املسألة الثَّامنة]١٣٢[

  .اته؟زكيه احلول عنده، فهل جتب عل
  .)٣(أنه جتب عليه زكاته: اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

  : دليل هذا القول
  .)٤(أنه مل يتصدق به، وإنما التزم التصدق به

  

                                 
  ٢/٤١٣،املبدع٤/٨٦املغين) ١(
  ٢٠٦،رؤوس املسائل ص١/٢٣٣الروايتني والوجهني) ٢(
  ٣/٢٨،اإلنصاف٢/٣٠٢،املبدع٢/٣٣٥الفروع) ٣(
  ٥/٣٤٥اموع) ٤(
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٥٣٩ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

  . أنه ال جتب عليه زكاته:القول اآلخر
  .)٢(،واألصح عند الشافعية)١(وهو املذهب عند احلنابلة

  :أدلَّة هذا القول
  .)٣(يعه استحق بالنذر، فوجبت الصدقة بهأنَّ املال مج -١
 .)٤(أنَّ املقصود من الزكاة مواساة الفقراء، وقد حصلت بالنذر -٢
  .)٥(أنَّ ملكه قد زال عن هذا املال أو نقص -٣

 الذي يظهر يل رجحانه أنه ال جتب يف املال املنذور به زكاة إذا :الترجيح
 الزكاة فيقدم عليها، ولعدم عينه للنذر؛ ألنه تعلَّق به حق قبل وجوب

امللكية التامة للمال وهي شرط من شروط وجوب الزكاة، واهللا تعاىل 
  .أعلم

  
  
  
  

                                 
  ٣/٢٨،اإلنصاف٢/٣٠١،املبدع٢/٣٣٥،الفروع١/٢١٩احملرر) ١(
  ٥/٣٤٥اموع) ٢(
  ١١٧٣شرح احملرر ص) ٣(
  ١١٧٣شرح احملرر ص) ٤(
  ٣٠٢-٢/٣٠١،املبدع٢/٣٣٥الفروع) ٥(
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٥٤٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

ما جيوز إخراجه يف زكاة الفطر عند عدم : املسألة التاسعة]١٣٣[
  .)١(األصناف املنصوص عليها

نْ مل  أنه جيوز إخراج كل ما يقتات به وإ:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)٢(يكن مكيالً

  .)٤)(٣(وجزم به يف العمدة، والتلخيص، والبلغة
  .)٥(وهو املشهور عند املالكية

                                 
كنا : ( قالtنصوص عليها هي الواردة يف حديث أيب سعيد اخلدري األصناف امل) ١(

خنرج زكاة الفطر صاعاً من طعام أو صاعاً من شعري أو صاعاً من متر أو صاعاً من 
كتاب )  مع الفتح١٥٠٦ح٣/٤٣٤(أخرجه البخاري) أقط أو صاعاً من زبيب

 كتاب الزكاة )مع النووي٧/٦١(الزكاة باب صدقة الفطر صاعاً من طعام،ومسلم
خاص ) . عند عدم األصناف املنصوص عليها: (والتقييد بقولنا. باب زكاة الفطر

  .مبذهب احلنابلة
 شرح الزركشي ،٢/٥٣٨الفروع ،١/٢٢٧احملرر ،٤/٢٨٩املغين ،١/٧٦الـهداية) ٢(

  ٣/١٨٢، اإلنصاف٢/٥٢٩
الساغب وبغية بلغة (البلغة لفخر الدين حممد بن اخلضر ابن تيمية، واملسمى بـ) ٣(

 وهو أحد كتب ثالثة ألفها فخر الدين على طريقة البسيط والوسيط ،)الراغب
،مفاتيح ٤/١٥٣الذيل على طبقات احلنابلة:انظر.(والوجيز للغزايل وهو أصغرها

  ) ٢/٢٤٣الفقه احلنبلي
  ٣/١٨٢،اإلنصاف١٢٣،بلغة الساغب ص١٠٨العمدة ص) ٤(
تنوير  ،١/٣٤٢شرح زروق ،٣٦٩-٢/٣٦٨التاج واإلكليل ومواهب اجلليل) ٥(

= 
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٥٤١ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

  :أدلَّة هذا القول
أنَّ املقصود من املنصوص عليه االقتيات وحصول الغىن عن  -١

  .)١(الطلب، وهو حاصل بذلك
  .)٢(وهو ليس حبب وال مثر) األقط(أنَّ الشارع نص على  -٢

  
  :خرىاألقوال األ

  :للعلماء يف املسألة ثالثة أقوال
  .  ما تقدم من اختيار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل ومن وافقه:أحدها

  . أنه جيوز إخراج كل مقتات مكيل من احلبوب والثمار:والقول الثَّاين
  .)٣(وهو املذهب عند احلنابلة

  :أدلَّة هذا القول
  .)٤(أنها أشبه باملنصوص عليها، فكانت أوىل -١
أنَّ املنصوص عليه يشتمل على الكيل والطعم، فإذا تعذر عينه  -٢

                                  
=  

  ٣٨٣-٣/٣٨٢املقالة
  ٢/٣٩٦،املبدع٢/١٩٢املمتع) ١(
  ٢/٥٢٩شرح الزركشي) ٢(
  ٣/١٨٢،اإلنصاف٢/٣٩٦،املبدع٢/٥٣٧،الفروع٤/٢٨٩،املغين٣/٣٢٣املستوعب) ٣(
  ٢/٣٩٦املبدع) ٤(
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٥٤٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(وجب ما يكون أقرب شبهاً به
  . أنه جيوز إخراج كل مقتات مدخر من احلبوب والثمار:القول الثَّالث

  .)٢(وهو مذهب الشافعية
  :أدلَّة هذا القول

أنَّ ما نص عليه من التمر والزبيب واحلنطة والشعري قوت  -١
٣(خرمد(.  

  .)٤(أنَّ النص ورد فيها، وقيس عليها الباقي جبامع االقتيات -٢
الذي يظهر يل رجحانه أنه جيوز إخراج كل ما يقتات به وإنْ : الترجيح

 ه نصمل يكن مكيالً، ولو مع وجود أحد األصناف املنصوص عليها؛ ألن
:  قالtخلدري عليها للتمثيل بـها ال للتعيني، ِلما يف حديث أيب سعيد ا

قال أبو - يوم الفطر صاعاً من طعامeكنا خنرج يف عهد رسول اهللا ( 
أخرجه ) وكان طعامنا الشعري والزبيب واألقط والتمر-:سعيد

  .)٦(، فدلَّ ذلك على أنَّ العلة هي كونه طعاماً يؤكل ويطعم)٥(البخاري

                                 
  ٢/١٩٢املمتع) ١(
  ٢/١٦٣،روضة الطالبني٦/١٣٠،اموع٨٧-٨٦،التنبيه ص٣/٣٧٧احلاوي) ٢(
  ٣/٣٧٧احلاوي) ٣(
  ١/٤٠٥مغين احملتاج) ٤(
  .كتاب الزكاة باب الصدقة قبل العيد) مع الفتح١٥١٠ح٣/٤٣٩(البخاري) ٥(
  ١٨١-٦/١٨٠الشرح املمتع) ٦(
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٥٤٣ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

نقضه يف وأما قصره على احلبوب والثمار فال دليل عليه، وقد ورد ما ي
  . وهو ليس حبب وال مثر، واهللا تعاىل أعلم) األقط(احلديث بذكر 
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  يف الصيام: الفصل الثَّاني
  :وفيه ثالثة مباحث

  .يف النية يف الصيام: املبحث األول
  .يف أحكام اجلماع يف نـهار رمضان: املبحث الثَّاين
  .  االعتكافيف: املبحث الثَّالث
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  يف النية يف الصيام: املبحث األول 
  :وفيه ثالث مسائل 

  .هل يلزم مع التعيني نية الوجوب: املسألة األوىل 
  .إذا أتى بعد نية الصوم وقبل الفجر مبا يبطله: املسألة الثَّانية 
  .حكم من نوى اإلفطار: املسألة الثَّالثة 
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٥٤٩ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

  .يلزم مع التعيني نية الوجوبهل : املسألة األوىل ]١٣٤[
  .)١( أنه يلزم ذلك:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

  .)٣(،والشافعية)٢(وهو وجه عند احلنابلة
  :أدلَّة هذا القول 

أنَّ الصوم ينقسم إىل فرض ونفل، فوجب متييز فرضه عن نفله  -١
  . )٤(بالنية، كالصالة

صوم رمضان ال يقع من بأنه قياس مع الفارق، ف: وأجيب عنه   
 .)٥(البالغ إال فرضاً، وأما الصالة فقد تكون معادة فتكون نفالً

أنَّ صوم رمضان قد يكون نفالً يف حق الصيب، فافتقر إىل نية  -٢
 .)٦(الفرض ليتميز عن صوم الصيب

  
                                 

، ٣/٢٠، املبدع ٣/٤٢، الفروع ٤/٣٤٠، املغين ٣/٤٠٩ستوعب ، امل١/٨٣اهلداية ) ١(
  ٣/٢٩٥اإلنصاف 

  ١/١٩٨ العمدة ، كتاب الصيام من شرح١/٢٢٨احملرر ) ٢(
مغين احملتاج  ،٣/١٨٧، حلية العلماء ٦/٢٩٤، املهذب واموع ٣/٤٠٢احلاوي ) ٣(

١/٤٢٥  
أنَّ ابن حامد ) : ١٨٨(ص) ٥٦(، وتقد م لنا يف املسألة رقم ٢/١٣٢٧شرح احملرر ) ٤(

  . يقول باشتراط نية الفرضية يف صالة الفريضة
  ١/٤٢٥مغين احملتاج) ٥(
  ٦/٢٩٤ع املهذب مع امو) ٦(
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٥٥٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .  أنه ال يلزم مع التعيني نية الوجوب:القول اآلخر
واألصح عند  ،)٣(واملالكية ،)٢(حلنفيةوا ،)١(وهو املذهب عند احلنابلة

  .)٤(الشافعية
  :أدلَّة هذا القول 

أنَّ نية رمضان من املكلَّف تتضمن نية الفرض، فإنَّ رمضان  -١
  .)٥(منه ال يقع إال فرضاً

أنَّ التعيني تضمن نية الفرضية، فاشتراط نية أخرى ال وجه  -٢
 .)٦(له

لوقت، واإلعراض عن الفرض أنَّ النفل غري مشروع يف هذا ا -٣
                                 

، الفروع ١/١٩٧، كتاب الصيام من شرح العمدة ١/٢٢٨، احملرر ٤/٣٤٠املغين ) ١(
  ٣/٢٩٥، اإلنصاف ٣/٢٠، املبدع ٣/٤٢

، ٢/٣٧٧، الدر املختار وحاشية ابن عابدين ٢/٨٤ئع الصنائع ، بدا٣/٦١املبسوط ) ٢(
ندهم عن وال يلزم عندهم التعيني أصالً، فلو أطلق نية الصوم يف رمضان وقع ع

  . رمضان
، الشرح الكبري وحاشية ٢/٤١٩، مواهب اجلليل ١/١٧٩مقدمات ابن رشد) ٣(

  ١/٥٢٠الدسوقي 
، مغين احملتاج ٣/١٨٧، حلية العلماء ٦/٢٩، املهذب واموع ٣/٤٠٢احلاوي ) ٤(

١/٤٢٥  
   ١/١٩٧، كتاب الصيام من شرح العمدة ٣/٤٠٢احلاوي ) ٥(
  ٢/١٣٢٧شرح احملرر ) ٦(
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٥٥١ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

 .)١(يكون بنية النفل، فإذا لغت نية النفل مل يتحقق اإلعراض
أنَّ رمضان معيار مل يشرع فيه صوم آخر، فكان متعيناً  -٤

  .)٢(للفرض، واملتعين ال حيتاج إىل التعيني
وب،  الذي يظهر يل رجحانه أنه ال يلزم مع نية التعيني نية الوج:الترجيح 

  . وذلك لقوة أدلَّة القائلني بـهذا القول
وأما القياس على الصالة فهو قياس على مسألة خمتلف فيها، والصحيح 
فيها أيضاً هو أنه ال يلزم مع تعيني الصالة نية الوجوب والفريضة، كما 

  . ، واهللا تعاىل أعلم)٣(سبق لنا ترجيحه
  
  
  .نية الصوم وقبل الفجر مبا يبطلهإذا أتى بعد : املسألة الثَّانية ]١٣٥[

  .)٤( أنه إذا فعل ذلك بطلت نيته:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
ة، وذُِكر أنه ـعيـن الشافـ م)٥(روزيـاق املـول أيب إسحـو قـوه

                                 
  ٣/٦١بسوط امل) ١(
  ٢/٣٧٨حاشية ابن عابدين ) ٢(
  ) ١٨٩-١٨٨(ص ) ٥٦(انظر املسألة رقم ) ٣(
 ،٣/٣٩ الفروع ،١/١٩٥ كتاب الصيام من شرح العمدة ،٣/٤١١املستوعب ) ٤(

  ٣/٢٩٤ اإلنصاف ،٣/١٩املبدع 
إبراهيم بن أمحد املروزي، أخذ الفقه عن عبدان املروزي وابن سريج : هو) ٥(

= 
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٥٥٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(رجع عنه
  :أدلَّة هذا القول 

فأشبه ،  -أي العبادة-أنه ختلل بني العبادة وبني النية ما ينافيها  -١
  .)٢(ما لو أحدث بعد نية الصالة وقبل فعلها

أنه بذلك يكون قد خالف نيته وما عقده من الصوم على  -٢
 .)٣(نفسه

 مناٍف  منهماالَّالقياس على ما إذا فسخ النية، جبامع أنَّ كُ -٣
                                  

=  
شرح : زيد املروزي، ومن مصنفاتهو عليه ابن أيب هريرة وأبواإلصطخري، ودرس

انظر .(هـ٣٤٠املختصر وكتاب التوسط بني الشافعي واملزين، تويف مبصر سنة 
-١/١٠٦،طبقات الشافعية البن قاضي شهبة١١٢طبقات الفقهاء ص:ترمجته يف
١٠٧ (  

وع  فتح العزيز مع ام،٦/٢٨٨،٢٩١ املهذب واموع ،٣/٤٠٤احلاوي ) ١(
وقال الرافعي يف فتح  . ١/٤٢٤ مغين احملتاج ،٣/١٨٦ حلية العلماء ،٦/٣٠٧

 وينسب الوجه األول ـ أي القول (() : ٣٠٩-٦/٣٠٨(العزيز مع اموع 
  : بالبطالن ـ إىل أيب إسحاق وفيه كالمان 

جع عن هذا عام حج وأشهد على أنَّ اإلمام حكى أنَّ أبا إسحاق ر:      أحدامها 
  .نفسه

  .))هذه النسبة ال تثبت عنه ومل يذكر ذلك يف الشرح: أنَّ ابن الصباغ قال :     والثَّاين  
  ١/١٩٥كتاب الصيام من شرح العمدة ) ٢(
  ٣/٤٠٤احلاوي ) ٣(
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٥٥٣ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

  .)١(للصيام
  

  .  أنَّ نيته ال تبطل بذلك الفعل:القول اآلخر
  .)٥(،والشافعية)٤(،واملالكية)٣(احلنفية،و)٢(وهو املذهب عند احلنابلة

  :أدلَّة هذا القول 
 وكُلُوا واشربوا حتى يتبين لَكُم الْخيطُ (قول اهللا تعاىل  -١

اَألبيض ِمن الْخيِط اَألسوِد ِمن الْفَجِر ثُم أَِتموا الصيام ِإلَى 
  .)٦()اللَّيِل 

 أنَّ اهللا تعاىل أحل األكل إىل طلوع الفجر، فلو :وجه الداللة     
كان األكل يبطل النية لَما جاز أنْ يأكل إىل الفجر؛ ألنه يبطل 

                                 
  ٢/٥٦٥شرح الزركشي ) ١(
 ،١/١٩٥ كتاب الصيام من شرح العمدة ،٤/٣٣٥ املغين ،٣/٤١٠املستوعب ) ٢(

  ٣/٢٩٤ اإلنصاف ،٣/١٩ املبدع ،٣/٣٩الفروع 
  ١/١٩٨اجلوهرة النرية ) ٣(
 جواهر ،١/٢٤٤ الشرح الصغري ،٢/٤١٩ مواهب اجلليل ،٢/٤٩٩الذخرية ) ٤(

  ١/٢٠٧اإلكليل 
 فتح العزيز ،٢/٥١٩ الوسيط ،٦/٢٨٨،٢٩١ املهذب واموع ،٣/٤٠٤احلاوي ) ٥(

    .٣/١٨٦ حلية العلماء ،٦/٣٠٨مع اموع 
  ) ١٨٧(سورة البقرة آية رقم ) ٦(
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٥٥٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 .)١(النية
أنَّ اهللا تعاىل أباح األكل إىل آخر الليل، فلو بطلت النية فات  -٢

 .)٢(حملها
 أنَّ املسلم يكون مفطراً يف الليل وإنْ مل يأكل، فتركه األكل -٣

  .)٣(واجلماع مع كونه مفطراً ال يفيد
 الذي يظهر يل رجحانه  أنه ال تبطل النية إذا فعل املسلم ما :الترجيح 

  . ينافيها قبل الفجر
وأما القياس على فسخ النية أو اإلحداث بعد نية الصالة وقبل فعلها جبامع 

  .  يأِت مبناٍف للنيةمنافاة الفعل للمنوي، فهو قياس مع الفارق فإنه هنا مل
فغري مسلَّم . إنه خالف نيته وما عقده على نفسه من الصوم: وأما قولـهم

  . ألنه إنما نوى الصيام من الفجر فهو باٍق على ما نواه، واهللا تعاىل أعلم
  
  
  .حكم من نوى اإلفطار: املسألة الثَّالثة ]١٣٦[

  .)٤(ال تبطل نية الصوم أنه :اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل 
                                 

  ٦/٢٨٨املهذب مع اموع ) ١(
  ٣/٣٩الفروع ) ٢(
  ٣/٤٠٤احلاوي ) ٣(
شرح  ،٣/٤٤الفروع ،١/١٩٥كتاب الصيام من شرح العمدة ،٤/٣٧٠املغين) ٤(

= 
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٥٥٥ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

  . )٢(،ووجه عند الشافعية)١(وهو مذهب احلنفية
  :أدلَّة هذا القول 

أنها عبادة يلزم املضي يف فاسدها، فلم تبطل بنية اخلروج  -١
  .)٣(منها، كاحلج

 بأنه قياس مع الفارق، فاحلج يصح بالنية املطلقة :وأجيب عنه    
 إذا مل يكن حج عن نفسه، خبالف واملبهمة، وبالنية عن غريه

 .)٤(الصوم
أنَّ الصوم إمساك طرأ على نية سابقة، فلما مل يفارق اإلمساك  -٢

 .)٥(باألكل أو اجلماع أو غريمها فهو على صومه
أنَّ اخلروج يف سائر العبادات ال يكون مبجرد النية، فكذا يف  -٣

 .)٦(الصوم

                                  
=  

  ٣/٢٩٧، اإلنصاف٣/٢١املبدع  ،٢/٥٨٩الزركشي
 الدر املختار ،١/١٩٨، اجلوهرة النرية ٢/٢٩٢، بدائع الصنائع ٣/٨٦املبسوط ) ١(

٢/٣٨٠  
  ٢/٥٢١ الوسيط ،٦/٢٩٧ املهذب واموع ، ٣/٤٠٥ احلاوي )٢(
  ٤/٣٧٠املغين) ٣(
  ٤/٣٧٠املغين) ٤(
  ٣/٤٠٥احلاوي ) ٥(
  ٣/٨٦املبسوط ) ٦(
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٥٥٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 يدخل شيء إىل أنَّ الفطر مما يدخل إىل الباطن، وبنيته مل -٤
  .)١(الباطن

  
  .  أنه تبطل نية الصوم:القول اآلخر 

  .)٤(،واألصح عند الشافعية)٣(،واملالكية)٢(وهو  املذهب عند احلنابلة
  :أدلَّة هذا القول 

 eمسعت رسول اهللا :  قالtحديث عمر بن اخلطاب  -١
  .)٥())إنما األعمال بالنيات((: يقول

 أنه مادام ناوياً للصوم فهو صائم، فإذا نوى اإلفطار :وجه الداللة    
 .)٦(أفطر
٢-  ة يف مجيع أجزاء العبادة،  لكن ملَّا شقأنَّ األصل اعتبار الني

                                 
  ٣/٨٦املبسوط ) ١(
 ،١/١٩٥كتاب الصيام من شرح العمدة ،١/٢٢٨احملرر ،٤/٣٧٠املغين) ٢(

  ٣/٢٩٧اإلنصاف ،٣/٤٤الفروع
  ١/٩٢٩، شرح زروق ١١٦ية ص ،القوانني الفقه٢/٥٠١الذخرية ) ٣(
 شرح مشكل ،٣/١٨٧ حلية العلماء ،٦/٢٩٧،املهذب واموع ٣/٤٠٥احلاوي ) ٤(

  ٢/٥١٢الوسيط 
  ) ١٢٤(تقدمي خترجيه ص ) ٥(
  ٦/٣٧٦الشرح املمتع ) ٦(
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٥٥٧ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

اعتبار حقيقتها اعترب بناء حكمها، وهو أنْ ال ينوي قطعها، 
فإنْ نواه زالت النية حقيقة وحكماً، ففسد الصوم لزوال 

 .)١(شرطه
دة من شرطها النية، ففسدت بنية اخلروج منها، أنها عبا -٣

 .)٢(كالصالة
أنَّ النية شرط يف مجيع أجزاء النهار فإذا قطعها يف أثنائه خال  -٤

  .)٣(ذلك اجلزء عن النية، ففسد الكل لفوات الشرط
 الذي يظهر يل رجحانه  أنه إذا نوى الفطر أنه تبطل نية :الترجيح 

  . وة ما استدل به القائلون بـهذا القولالصوم، وذلك لق
: وأما ما استدل به أصحاب القول األول فهو غري مسلَّم، فأما قولـهم

بأنه من شروط : فيجاب عنه. إنه مل يفارق اإلمساك فهو على صومه
اإلمساك النية، فإذا زالت فإنه يكون مفارقاً لإلمساك، وقد زالت بنيته 

  . للفطر
بالقياس على سائر العبادات بأنَّ اخلروج ال يكون مبجرد : ـهموأما قول

بأنَّ اخلروج املشروع هو بالفعل، لكن لو نوى قطع : فيجاب عنه. النية
  . ذلك الفعل قبل اخلروج منه فإنه يبطل، فكذا الصيام

                                 
   ٣/٢١ املبدع،٤/٣٧٠املغين ) ١(
  ٢/٥٨٩ شرح الزركشي ،٤/٣٧٠املغين ) ٢(
  ٢/٢٥٣ املمتع ،٦/٢٩٧املهذب  ) ٣(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٥٥٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

فهذا غري مسلَّم، فهناك . بأنَّ الفطر مما يدخل إىل الباطن: وأما قولـهم
تدخل إىل الباطن ولكنها ال تفطِّر، وهناك أشياء تفطِّر وهي ال أشياء 

تدخل إىل الباطن، كمن تعمد القيء، وكذا رفض نية الصوم، واهللا تعاىل 
  . أعلم
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  .يف أحكام اجلماع يف هنار رمضان: املبحث الثَّاني
  :وفيه مسألتان

  .حكم من جامع يف يومني ومل يكفِّر:املسألة األوىل 
وجوب القضاء والكفَّارة على من طلع عليه الفجر وهو :املسألة الثَّانية 

  .موجل فنـزع يف احلال
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٥٦١ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

  . حكم من جامع يف يومني ومل يكفّر:  املسألة األوىل]١٣٧[
  . )١( أنه تلزمه كفَّارتان:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل 

  .)٤(لشافعية،وا)٣(،واملالكية)٢(وهو املذهب عند احلنابلة
  :أدلَّة هذا القول 

أنَّ كل يوم عبادة منفردة، فإذا وجبت الكفَّارة بإفساده مل  -١
  . )٥(تتداخل، كرمضانني وكاحلجتني

 .  )٦(أنه حكم لِزم بالفطر، فأشبه القضاء -٢
 .)٧(ألنه هتك حلرمة الصوم بالفطر فيه، كاليوم األول -٣

                                 
الفروع ،١/٣١٢ كتاب الصيام من شرح العمدة ،١/٢٦٢الروايتني والوجهني ) ١(

  ٣/٣١٩ اإلنصاف ،٣/٨٢
املبدع ،٣/٨٢ الفروع ،١/٣١٢ كتاب الصيام من شرح العمدة ،٤/٣٨٦املغين ) ٢(

  ٣/٣١٩ اإلنصاف ،٣/٣٤
 مواهب اجلليل ،١/٤٠٢كفاية الطالب الرباين ،٢/٥٢١الذخرية ،١/١٩١املدونة ) ٣(

٢/٤٣٥   
أسىن املطالب ،٣/٢٠١حلية العلماء ،٦/٣٣٦املهذب واموع ،٢/١٠٨األم ) ٤(

    ٢/٢٣٩إعانة الطالبني  ،١/٤٢٤
 كتاب الصيام من شرح العمدة ،٤/٣٨٦املغين ،٦/٣٣٦املهذب مع اموع ) ٥(

١/٣١٢  
  ١/٤٨٠املعونة ) ٦(
  ١/٤٨٠املعونة ) ٧(
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٥٦٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 يوجب سقوطها يف اليوم أنَّ تأخري الكفَّارة عن اليوم األول ال -٤
 .)١(الثَّاين، أصله يف السنتني

أنَّ كل حكم تعلَّق باجلماع األول تعلَّق باجلماع الثَّاين،  -٥
  .                                                       )٢(كالقضاء

  
  . تلزمه كفارة واحدة:القول اآلخر 

  .)٤(،ومذهب احلنفية)٣(وهو وجه عند احلنابلة
  :أدلَّة هذا القول 

أنَّ الشهر له حرمة واحدة، والكفَّارة جتب لـهتك حرمة  -١
  .             )٥(الوقت، فهو كاليوم الواحد إذا كرر فيه الوطء ومل يكفِّر

أنها جزاء عن جناية تكرر سببها قبل استيفائها، فيجب أنْ  -٢

                                 
  ١/٤٨٠املعونة ) ١(
  ٣/٤٢٧احلاوي ) ٢(
املبدع  ،٣/٨٢الفروع ،١/٣١٢كتاب الصيام من شرح العمدة  ،٤/٣٨٦ملغين ا) ٣(

  ٣/٣١٩اإلنصاف  ،٣/٣٤
   البحر الرائق ،٢/١٠١ بدائع الصنائع ،٣/٧٤املبسوط ،٥٤خمتصر الطحاوي ص ) ٤(

   ١/٢٤٠ جممع األنـهر ،٢/٤٨٤
  ١/٢٦١الروايتني والوجهني ) ٥(
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٥٦٣ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

١(تتداخل، كاحلد(. 
ات، فتتداخل، أنَّ كفَّارة الفطر عقوبة تدرأ بالشبه -٣

 .)٢(كاحلدود
 بأنه قياس مع الفارق، فاحلدود :وأجيب عن القياس على احلدود   

حق هللا تعاىل ليس آلدمي فيها نصيب، فلذلك تداخلت، والكفَّارات 
 .)٣(تتعلَّق حبقوق اآلدميني، فلم تتداخل

 .)٤(أنَّ الكفَّارة شرعت للزجر، وهو حيصل بواحدة -٤
ىت إنَّ ار حرمة الصوم والشهر مجيعاً، حأنَّ كمال اجلناية باعتب -٥

ال يوجب الكفارة؛ النعدام حرمة  الفطر يف قضاء رمضان
الشهر، وباعتبار جتدد الصوم ال تتجدد حرمة الشهر، ومىت 
صارت احلرمة معتربة إلجياب الكفَّارة مرة ال ميكن اعتبارها 

 .)٥(إلجياب كفَّارة أخرى؛ ألنها تلك احلرمة بعينها
 .  )٦(كفَّارات من جنس واحد فاكتفي فيها بكفَّارة واحدةأنها  -٦

                                 
  ٤/٣٨٦املغين ) ١(
  ٣/٧٤املبسوط ) ٢(
  ٣/٤٢٧اوي احل) ٣(
                                                                                                                                                                                                                               ٢/٤٨٤البحر الرائق ) ٣(
  ٣/٧٤املبسوط ) ٥(
  ٦/٤١٨الشرح املمتع ) ٦(
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٥٦٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

القياس على ما إذا حلف أمياناٌ متعددة ومل يكفِّر، فعليه يف  -٧
وكذا لو أحدث أحداثاً متنوعة فإنه  مجيعها كفَّارة واحدة ،

  .)١(جيزئه وضوء واحد
نه  الذي يظهر يل رجحانه أنَّ من جامع يف يومني ومل يكفِّر أ:الترجيح 

تلزمه كفارتان؛ ألنَّ كل يوم عبادة مستقلة، وحفاظاً على حرمة الصوم، 
  .ومنعاً للناس من انتهاك احملارم والتساهل يف أمرها، واهللا تعاىل أعلم

  
  
وجوب القضاء والكفَّارة على من طلع عليه : املسألة الثَّانية]١٣٨[

  .)٢(الفجر وهو موجل فنـزع يف احلال
                                 

  ٤١٩-٦/٤١٨الشرح املمتع ) ١(
وهذه املسألة تقرب من االستحالة إذ ال يكاد يعلم : قال ابن قدامة رمحه اهللا تعاىل ) ٢(

 على وجه يتعقبه النـزع من غري أنْ يكون قبله شيء من أول طلوع الفجر
  ) ٤/٣٧٩املغين ( أهـ .اجلماع، فال حاجة إىل فرضها والكالم فيها 

كيف يعلم الفجر مبجرد طلوعه وطلوعه : فإنْ قيل :     وقال النووي رمحه اهللا تعاىل 
مام احلرمني فأجاب الشيخ أبو حممد اجلويين وولده إ. احلقيقي يتقدم على علمنا به

أنها مسألة علمية وال يلزم وقوعها، كما يقال يف الفرائض : جبوابـني، أحدمها 
وهو الصواب الذي ال جيوز غريه أنَّ هذا متصور ألنا إنما :والثَّاين . مائة جدة 

تعبدنا مبا نطلع عليه ال بـما يف نفس األمر، فال معىن للصبح إال ظهور الضوء 
  ) ٦/٣٠٩اموع (أهـ . ال حكم له وال يتعلق به تكليف للناظر، وما قبله
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٥٦٥ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

  .          )١( أنه جيب عليه القضاء والكفَّارة:ه اهللا تعاىل اختار ابن حامد رمح
.                                                                                 )٣(، ومن مفردات املذهب احلنبلي)٢(وهو املذهب عند احلنابلة

  :أدلَّة هذا القول 
جر، فصار كما لو أنه حصل جزء من اجلماع بعد طلوع الف -١

  .)٤(لبث ساعة
أنَّ النـزع مجاع يلتذ به، فتعلَّق به ما يتعلَّق باالستدامة،  -٢

  .)٥(كاإليالج
  

  :األقوال األخرى 
  : للعلماء يف املسألة ثالثة أقوال

  . ما تقدم من اختيار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل ومن وافقه:أحدها
  .ال كفَّارة أنه ال جيب عليه قضاء و: والقول الثَّاين

                                 
كتاب الصيام من  ،٤/٣٧٩املغين ،٣/٤٢٧املستوعب ،١/٢٩٤التمام ،١/٨٤اهلداية ) ١(

  ٣/٣٢١اإلنصاف ،٣/٧٩، الفروع ١/٣٣٨شرح العمدة
   ١/٤٥٣التوضيح ،١/٤٥٣شرح املنتهى ،١/٢٩٢املنح الشافيات) ٢(
  ٣/٣٢١اإلنصاف) ٣(
  ١/٢٩٥التمام ) ٤(
  ٤/٣٧٩املغين ) ٥(
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٥٦٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

،واملشهور عند )٣(،والشافعية)٢(،ومذهب احلنفية)١(وهو وجه عند احلنابلة
  . )٤(املالكية

  :أدلَّة هذا القول 
أنه إذا نزع فقد ترك اجلماع، والتارك للشيء ال يلزمه حكمه،  -١

كما لو حلف ال يلبس ثوباً هو البسه فنـزعه، ال حينث؛ ألنه 

                                 
قواعد  ،١/٣٣٩كتاب الصيام من شرح العمدة  ،٤/٣٧٩املغين  ،١/٢٩٤التمام ) ١(

  ٣/٣٢١، اإلنصاف ٣/٧٩الفروع  ،٩٨ابن رجب ص 
جممع األر  ،٢/٤٧٤البحر الرائق ، ٢/٩١بدائع الصنائع  ،٣/٦٦املبسوط ) ٢(

  ٢/٣٩٧حاشية ابن عابدين  ،١/٢٤٤
الوجيز وفتح  ،٦/٣٠٣،٣٠٩، املهذب واموع ٣/٤١٧ي احلاو ،٢/١٠٦األم ) ٣(

وللمسألة عندهم ثالث . ١/٤٣٣، املنهاج ومغين احملتاج ٦/٤٠٣العزيز مع اموع 
  :صور 

  .أنْ حيس بالفجر وهو جمامع فينـزع حبيث يقع آخر النـزع مع أول الطلوع -أ
ويف هذه الصورة . حلالأنْ يطلع الفجر وهو جمامع فيعلم الطلوع يف أوله فيرتع يف ا-ب

  ) .كما يف القول الثَّالث(خالف املزين 
أنْ ميضي بعد الطلوع حلظة وهو جمامع ال يعلم الفجر مث يعلمه فيرتع، ويف هذه -ج

  . الصورة يبطل صومه عندهم 
،التاج ١/٢٩٣،شرح ابن ناجي ٢١٤-١/٢١٣خمتصر خليل وجواهر اإلكليل ) ٤(

  ١/٥٣٣،حاشية الدسوقي ٣/١٢٩،تنوير املقالة ٢/٤٤١واإلكليل 
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٥٦٧ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

  .)١(تارك
 .)٢(ر على اخلروج من اجلماع إال بـهذاأنه ال يقد -٢
أنه مل يوجد بعد طلوع الفجر إال االمتناع من قضاء الشهوة،  -٣

  .)٣(وذلك ركن الصوم، فال يفسد الصوم
  . جيب عليه القضاء دون الكفَّارة:القول الثَّالث

وابن املاجشون من  ،)٥(وقول زفر من احلنفية ،)٤(ةهو ختريج عند احلنابل و
٦(ة املالكي(، ةواملزين من الشافعي)٧(.  

  :أدلَّة هذا القول 
أنَّ النـزع مجاع هو فيه معذور، فيجب القضاء دون  -١

  .)٨(الكفَّارة، كمن جامع يظنه ليالً فتبين نـهاراً
أنَّ اجلماع إيالج وإخراج، فإذا بطل باإليالج بطل  -٢

                                 
  ١/٢٩٥التمام ) ١(
  ٢/١٠٦األم ) ٢(
  ٣/٦٦املبسوط ) ٣(
   ١/٣٣٩كتاب الصيام من شرح العمدة ،١/٢٣٠احملرر ) ٤(
  ٢/٩١،بدائع الصنائع ٣/٦٦املبسوط ) ٥(
،حاشية الدسوقي ٣/١٢٩،تنوير املقالة ١/٢٩٣،شرح ابن ناجي ٢/٥١٩الذخرية ) ٦(

١/٥٣٤  
  ٦/٣٠٣،٣٠٩ملهذب واموع ،ا٣/٤١٧احلاوي ) ٧(
  ١/٣٣٩كتاب الصيام من شرح العمدة ) ٨(
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٥٦٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 .)١(باإلخراج
 اإليالج، فوجب  بأنَّ اإلخراج ترك اجلماع، وضد:وأجيب عنه    

 .)٢(أنْ خيتلف احلكم فيهما
أنَّ جزءاً من اجلماع حصل بعد طلوع الفجر والتذكر، وأنه  -٣

  . )٣(يكفي لفساد الصوم، لوجود املضادة له وإنْ قل
 الذي يظهر يل رجحانه أنه ال يلزمه قضاء وال كفَّارة؛ ألنه ال :الترجيح 

التارك للشيء ال يسمى فاعالً له، يستطيع ترك اجلماع إال بـهذا الفعل، و
  .  واهللا تعاىل أعلم

  
  
  
  
  

                                 
  ٦/٣٠٣املهذب مع اموع ) ١(
  ٣/٤١٧احلاوي ) ٢(
  ٢/٩١بدائع الصنائع ) ٣(
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  يف االعتكاف: املبحث الثَّالث
  :وفيه مسألتان
  .إذا خرج ِلما البد منه يف بيته فهل له األكل فيه؟: املسألة األوىل
  .التفضيل بني مكة واملدينة: املسألة الثَّانية
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٥٧١ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

ا البد منه يف بيته فهل له األكل إذا خرج ِلم: املسألة األوىل]١٣٩[
  .؟)١(فيه

 أنه جيوز له األكل اليسري، كاللقمة :اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل 
  .)٢(واللقمتني، فأما مجيع أكله فال

  :   دليل هذا القول 
   أنَّ ذلك يسري ال يعد به معرضاً عن االعتكاف، ألنَّ تناول اللقمة 

ملرور يف طريقه، فأشبه مساءلته عن املريض يف واللقمتني ال مينعه ا
  . )٣(طريقه

  
  .ال جيوز له األكل مطلقاً: القول اآلخر

  .)٤(   وهو املذهب عند احلنابلة
  :   دليل هذا القول 

                                 
بأنه ال جيوز للمعتكف اخلروج من معتكفه لألكل، : هذه املسألة مبنية على القول) ١(

ة واملالكيالبحر ٣/٣٧٢اإلنصاف:انظر.(ةوهو املذهب عند احلنابلة واحلنفي،
  ) ٢٢٢-١/٢٢١،جواهر اإلكليل٢/٥٣٠الرائق

 ،٣/٧٤املبدع ،٢/٨٣٥كتاب الصيام من شرح العمدة ،٤/٤٦٨املغين) ٢(
  ٣/٣٧٢إلنصافا

  ٢/٨٣٥كتاب الصيام من شرح العمدة) ٣(
  ٢/٢٤١،مطالب أويل النهى٣/٣٧٢،اإلنصاف٣/٧٤،املبدع٤/٦٧املغين) ٤(
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٥٧٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(أنَّ ذلك لبث يف غري معتكفه ِلما له منه بد، فأشبه اللبث حملادثة أهله  
  
  
  . مكة واملدينةالتفضيل بني: املسألة الثَّانية]١٤٠[

  .)٢( أنَّ املدينة أفضل من مكة:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)٤(،ومذهب املالكية)٣(وهو رواية عن اإلمام أمحد

  :أدلَّة هذا القول   
 ))املدينة خري من مكة((:  وفيه)٥(tحديث رافع بن خديج  -١

                                 
  ٢/٨٣٥من شرح العمدةكتاب الصيام ) ١(
  ٣/٥٦٢،٣٦٨،اإلنصاف٣/٢١٠،املبدع٣/٤٩٠الفروع) ٢(
 ،٣/٤٩٠الفروع ،١/٣٠٧الروايتني والوجهني: انظر( .أبو داود :نقلها عنه) ٣(

  ) ٣/٢١٠املبدع
القوانني الفقهية  ،٣/٣٧٧الذخرية ،٢/٩١الشفاء ،٦/١٨التمهيد ،١/٢٤٤اإلشراف) ٤(

  ١٤٠ص
 يوم e بن عدي األنصاري األوسي، عرض على النيب رافع بن خِديج بن رافع: هو)٥(

بدر فاستصغره، وأجازه يوم أحد، فشهد أكثر املشاهد بعدها، وأصابه سهم بأحد 
يف زمن : هـ، وقيل٧٣:هـ، وقيل٧٤مث انتقض جرحه بعد ذلك فتويف بسببه سنة 

يز ،اإلصابة يف متي١/١٨٧ذيب األمساء واللغات:انظر ترمجته يف.(tخالفة معاوية 
  )١٨٧-٢/١٨٦الصحابة 
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٥٧٣ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

  .)١(أخرجه الطرباين
لهم إنك أخرجتين ال((:  قالe أنَّ النيب tحديث أيب هريرة  -٢

من أحب البالد إيلَّ، فأسكين أحب البالد إليك، فأسكنه 
 .)٢( أخرجه احلاكم))املدينة

 :eقال رسول اهللا :  قال)٣(tحديث سفيان بن أيب زهري  -٣
 .)٤( متفق عليه))واملدينة خري لـهم لو كانوا يعلمون((

                                 
فيه ) : ٣/٢٩٩( وقال يف جممع الزوائد،)٤٤٥٠ح٤/٣٤٣(الطرباين يف املعجم الكبري) ١(

 وهو جممع على ضعفه، وقال -رداد: والصواب–حممد بن عبدالرمحن بن داود 
  .باطل) : ١٤٤٤ح٣/٦٣٨(األلباين يف السلسلة الضعيفة

قد ثبت أنَّ أحب البالد إىل اهللا مكة، لكنه موضوع، ف:  وقال الذهيب،)٣/٣(احلاكم) ٢(
 ليس بثقة، وقال األلباين يف السلسلة -أي سعد بن سعيد املقربي-وسعد

وأخرجه احلاكم من طريق . موضوع) :١٤٤٥ح٣/٦٣٩(الضعيفة
إسناد ) : ١٤٤٥ح٣/٦٣٩( وقال األلباين يف السلسلة الضعيفة،)٣/٢٧٨(أخرى

ه كذابهالك، آفته حممد بن عمر وهو الواقدي فإن.  
سفيان بن أيب زهري بن مرارة بن عبداهللا بن مالك النمري األزدي من أزد : هو) ٣(

انظر ترمجته .(منري، نزل املدينة:الفرد، وقيل:شنوءة، واختلف يف اسم أبيه فقيل
  ) ٣/١٠٥اإلصابة يف متييز الصحابة:يف

ة، كتاب فضائل املدينة باب من رغب عن املدين) ١٨٧٥ح٤/١٠٧(البخاري) ٤(
كتاب احلج باب ترغيب الناس يف سكىن املدينة عند فتح ) ٩/١٥٨(ومسلم

  .األمصار

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٥٧٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 eمسعت رسول اهللا : حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما قال -٤
من صرب على ألوائها كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم ((: يقول

 .)١( أخرجه مسلم))القيامة
 .)٢( أنه مل يقل ذلك يف غريها:وجه الداللة   
أُِمرت بقرية ((:eقال رسول اهللا :  قالtحديث أيب هريرة  -٥

يثرب، وهي املدينة، تنفي الناس كما : تأكل القرى، يقولون
 .)٣(فق عليه مت))ينفي الكري خبث احلديد

إال لرجحان . تأكل القرى:  أنه ال معىن لقوله:وجه الداللة   
 .)٤(فضلها

 بأنها تدلُّ على تفضيلها ال :وأجيب عن االستدالل باألحاديث   
 .)٥(أفضليتها

أنَّ فرض الـهجرة إليها يوجب كون املقام بـها طاعة  -٦

                                 
كتاب احلج باب الترغيب يف سكىن املدينة وفضل الصرب على ) ٩/١٥١(مسلم) ١(

  .ألوائها وشدتـها
  ١/٢٤٤اإلشراف) ٢(
كتاب فضائل املدينة باب فضل املدينة وأنـها تنفي ) ١٨٧١ح٤/١٠٤(البخاري) ٣(

  .كتاب احلج باب املدينة تنفي خبثها وتسمى طابة وطيبة) ٩/١٥٤(، ومسلمالناس
  ١/٣٠٧،الروايتني والوجهني١/٢٤٤اإلشراف) ٤(
  ٣/٢١٠املبدع) ٥(
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٥٧٥ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

 .)١(ى فضلهاوقربة، واملقام بغريها ذنباً ومعصية، فدلَّ ذلك عل
  .)٢(أنها مهاجر املسلمني -٧

  
  . أنَّ مكة أفضل من املدينة:القول اآلخر

 ،)٤(واحلنفية ،)٣(   وهو رواية عن اإلمام أمحد، واملذهب عند احلنابلة
  .)٥(والشافعية

  :أدلَّة هذا القول   
رأيت رسول :  قال)٦(tحديث عبد اهللا بن عدي بن محراء  -١

واهللا إنك خلري أرض (( : فقال)٧(زورة واقفاً على احلeَاهللا 

                                 
  ١/٣٠٨،الروايتني والوجهني١/٢٤٤اإلشراف) ١(
  ٣/٢١٠،املبدع٥/٤٦٥املغين) ٢(
 الفروع ،٤/٢٧٠املستوعب ،١/٢٩٥اإلفصاح ،١/٣٠٧الروايتني والوجهني) ٣(

  ٣/٣٦٨اإلنصاف ،٣/٢١٠املبدع ،٣/٤٨٩
  ٢/٦٢٦الدر املختار وحاشية ابن عابدين ،١/٣١٢جممع األر) ٤(
  ١/٤٨٢مغين احملتاج ،٧/٤٦٩اموع) ٥(
إنه ثقفي حالف بين : عبداهللا بن عدي بن احلمراء القرشي الزهري، ويقال: هو) ٦(

ذيب :نظر ترمجته يفا.(زهرة، وهو من مسلمة الفتح، وكان يرتل قديداً وعسفان
  ) ٤/١٠٥، اإلصابة يف متييز الصحابة١/٢٧٨األمساء واللغات

بفتح احلاء املهملة وسكون الزاي، ومجعها حزاور، وهي الرابية الصغرية، :احلَزورة) ٧(
كانت سوق مكة، وكانت بفناء دار أم هانئ بنت أيب طالب اليت كانت عند 
= 
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٥٧٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

اهللا، وأحب أرض اهللا إىل اهللا، ولوال أني أخرجت منك ما 
  . )١( أخرجه الترمذي وابن ماجه))خرجت

صالة يف ((:eقال رسول اهللا :  قالtحديث أيب هريرة  -٢
مسجدي هذا خري من ألف صالة فيما سواه إال املسجد 

 .)٢( متفق عليه))احلرام
 أنَّ هذا نص يف أنَّ ثواب األعمال يف مكة أكثر من : الداللةوجه    

 .)٣(ذلك يف املدينة
أنَّ اهللا تعاىل قد أقسم بـها يف موضعني من كتابه العزيز،  -٣

 وهذَا الْبلَِد (وقال تعاىل )٤() ال أُقِْسم ِبهذَا الْبلَِد (فقال تعاىل 

                                  
=  

،معامل مكة التارخيية ٢/٢٩٤أخبار مكة:رانظ.(احلناطني فدخلت يف املسجد احلرام
  ) ٨٤واألثرية ص

حديث حسن :كتاب املناقب باب يف فضل مكة،وقال) ٣٩٢٥ح٥/٦٧٩(الترمذي) ١(
  .كتاب املناسك باب فضل مكة) ٣١٠٨ح٢/١٠٣٧(وابن ماجه  غريب صحيح،

كتاب فضل الصالة يف مسجد مكة واملدينة باب فضل ) ١١٩٠ح٣/٧٦(البخاري) ٢(
كتاب احلج باب فضل الصالة ) ٩/١٦٥( مسجد مكة واملدينة، ومسلمالصالة يف

  .مبسجد مكة واملدينة
  ١/٣٠٨الروايتني والوجهني) ٣(
  ) ١(سورة البلد آية رقم) ٤(
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٥٧٧ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

 .)٢(وهذا دليل على عظمتها ،)١() اَألِمِني
أنها لو مل تكن خري البالد، وأحبها إىل اهللا تعاىل، وخمتاره من  -٤

البالد، ملَّا جعل عرصاتـها مناسك لعباده، فرض عليهم 
  . )٣(قصدها، وجعل ذلك من آكد فروض اإلسالم

، وذلك )٤( الذي يظهر يل رجحانه أنَّ مكة أفضل من املدينة:   الترجيح
اهللا إىل  خري أرض اهللا وأحب أرض  على أنـهاeللنص من رسول اهللا 

  .اهللا، واهللا تعاىل أعلم

                                 
  ) ٣(سورة التني آية رقم) ١(
  ١/٤٨زاد املعاد) ٢(
  ١/٤٨زاد املعاد) ٣(
  ١/٤٧زاد املعاد) ٤(
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  يف  احلـج: الفصل الثَّالث
  :وفيه ثالثة مباحث 

  .يف وجوب احلج وصفته: املبحث األول
  .يف املواقيت وحمظورات اإلحرام : املبحث الثَّاين
  .يف الفدية وجزاء الصيد واهلدي واإلحصار: املبحث الثَّالث
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  .يف وجوب احلج وصفته: األولاملبحث 
  :    وفيه مثاين مسائل 

  .هل احلج على الفور أو على التراخي؟:   املسألة األوىل 
  .وجوب العمرة على املكِّي:   املسألة الثَّانية 
  .احلكم فيمن حج عن غريه ومل حيج عن نفسه:   املسألة الثَّالثة 
  . يف الطريقحكم احلج مع وجود خفارة:   املسألة الرابعة 

حتليل السيد عبده إذا أحرم من غري ِإذنه بنذر أو :   املسألة اخلامسة 
  .تطوع

حتليل الويل  مولِّيته إذا أحرمت من غري ِإذنه :   املسألة السادسة 
  .بتطوع

  .حكم الطواف راكباً لغري عذر:   املسألة السابعة 
  .ه من الرأساملقدار الذي جيب األخذ من:   املسألة الثَّامنة 
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٥٨٣ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

  .هل احلج على الفور أو على التراخي؟: املسألة األوىل]١٤١[
  . )١(أنه واجب على الفور: اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

 ،)٣(واحلنفية ،)٢(وهو رواية عن اإلمام أمحد، هي املذهب عند احلنابلة
  .)٤(واحملكي عن اإلمام مالك

  :أدلَّة هذا القول
  .)٥() استِبقُوا الْخيراِت فَ(قوله تعاىل  -١

أنَّ التأخري خالف ما أمر اهللا عز وجلَّ به، وهو قد :وجه الداللة    
 .)٦(أمر باملسابقة يف اخلريات، ومنها احلج

تعجلوا (( : قالeحديث ابن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب  -٢

                                 
  ٢/١٩٨،شرح العمدة١/٣٠٧التمام) ١(
 الفروع ،٢/١٩٨شرح العمدة ،١/٢٣٣احملرر ،٥/٣٦املغين ،١/٣٠٦مامالت) ٢(

  ٣/٤٠٤اإلنصاف  ،٣/٩٤، املبدع٤٣-٣/٤٢شرح الزركشي ،٣/٢٤٢
،مراقي ٢/٣٢٣اهلداية مع فتح القدير ،٢٤٩رؤوس املسائل ص ،٤/١٦٣املبسوط) ٣(

  ١/٢٥٩جممع األر  ،٧٢٧الفالح ص
 مواهب اجلليل ،١/٣٤٥ زروقشرح ،١/٤٠٣مقدمات ابن رشد ،١/٥٠٦املعونة ) ٤(

واختلف يف احلج هل هو : قال صاحب املقدمات ،٢/٣حاشية الدسوقي ،٢/٤٧١
على الفور أو على التراخي فحكي عن مالك أنه عنده على الفور، ومسائله تدل 

  هـ.أ. على خالف ذلك
  ) ١٤٨(سورة البقرة آيه رقم) ٥(
  ٧/١٦الشرح املمتع ) ٦(
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٥٨٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 ))فإنَّ أحدكم ال يدري ما يعرض له-يعين الفريضة-إىل احلج
 .)١( اإلمام أمحدأخرجه

من أراد ((: قالeحديث ابن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب  -٣
 .)٢(أخرجه أبو داود واإلمام أمحد والبيهقي))احلج فليتعجل

 أمر بالتعجيل، واألمر eأنَّ النيب :وجه الداللة من احلديثني    
يقتضي اإلجياب السيما واستحباب التعجيل معلوم من نفس األمر 

م يبق لـهذا األمر الثَّاين إال اإلجياب وتوكيد مضمون األمر باحلج، فل
 .)٣(األول
  :)٤(وأجيب عن االستدالل باحلديث من وجهني    
 . أنَّ األمر يف احلديث حيمل على الندب مجعاً بني األدلَّة:األول   
ور  أنه فوض الفعل إىل إرادته واختياره، ولو كان على الف:والثَّاين   

                                 
  ) ٩٩٠ح٤/١٦٨( األلباين يف اإلرواءوحسنه،)١/٣١٤(املسند) ١(
 ،)١/٢٢٥(وأمحد يف املسند كتاب املناسك،) ١٧٣٢ح٢/٣٥٠(أبو داود) ٢(

وقال  ووافقه الذهيب،) ١/٤٤٨(وصححه احلاكم يف املستدرك ،)٤/٣٤٠(والبيهقي
ما تقدم من -لعله يتقوى بالطريق األوىل) :٩٩٠ح٤/١٦٩(األلباين يف اإلرواء

مث -فريتقي إىل درجة احلسن- عنهما يف الدليل األولحديث ابن عباس رضي اهللا
  أهـ.وقد صححه عبد احلق يف األحكام-قال

  ٢/٢٠٦شرح العمدة ) ٣(
  ٧/١٠٧اموع) ٤(
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٥٨٥ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

 . تعجيله إىل اختيارهمل يفوض 
لقد : ( قالtإمجاع السلف فقد ورد أنَّ عمر بن اخلطاب  -٤

مهمت أنْ أبعث رجاالً إىل هذه األمصار، فينظروا كل من 
كان له ِجدة ومل حيج، فيضربوا عليهم اجلزية، ما هم مبسلمني 

قال شيخ اإلسالم بن تيمية رمحه اهللا .)١()ما هم مبسلمني
 ومل خيالفه خمالف من الصحابة، tوهذا قاله عمر :تعاىل

وإنْ كان تارك احلج إذا كان مسلماً ال -وإنما عزم على ذلك 
؛ ألنه كان يف أول اإلسالم الغالب على -يضرب عليه اجلزية

أهل األمصار الكفر إال من أسلم، فمن مل حيج أبقاه على 
الكفر األصلي، فضرب عليه اجلزية، ولوال أنَّ وجوبه على 

 .)٢(أهـ. مل جيعل تركه شعاراً للكفرالفور
جيب على الفور، فإنه لو أفسد -من احلج-أنَّ فعل القضاء -٥

من كُِسرe :)) حجه، أو فاته، لزمه احلج من قابل لقول النيب 
 أخرجه أبو داود ))أو عرج فقد حلَّ، وعليه احلج من قابل

 فإنْ كان القضاء جيب على الفور، فأنْ جتب )٣(وابن ماجه
                                 

  أهـ.طريق صحيحة) : ٢/٢٣٧(قال ابن حجر يف التلخيص) ١(
  .٢/٢١٥شرح العمدة) ٢(
 والترمذي كتاب املناسك باب اإلحصار،) ١٨٦٢ح٢/٤٣٣(أبو داود) ٣(

 كتاب احلج باب ما جاء يف الذي يهل باحلج فيكسر أو يعرج، )٩٤٠ح٣/٢٧٧(
= 
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٥٨٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 .)١(جة اإلسالم األداء بطريق األوىل واألحرىح
أنَّ احلج أحد أركان اإلسالم، فكان واجباً على الفور،  -٦

 .)٢(كالصيام
 بأنه قياس مع الفارق، فالصيام وقته مضيق فكان :وأجيب عنه    

 . )٣(فعله مضيقاً، خبالف احلج
أنَّ وقت أداء احلج هو أشهر احلج من عمره، ال من مجيع  -٧

نيا، وهذه السنة متعينة لذلك؛ ألنَّ عدم التعيني العتبار الد
املعارضة، وال تتحقق املعارضة إال أنْ تتيقن حياته إىل السنة 

 . )٤(الثَّانية، وال طريق ألحد إىل معرفة ذلك

                                  
=  

كتاب مناسك احلج باب فيمن )٥/١٩٨(حديث حسن صحيح، والنسائي: وقال
كتاب املناسك باب احملصر، ) ٣٠٧٨ح٢/١٠٢٨(أحصر بعدو،وابن ماجه

، وصححه احلاكم يف t، عن احلجاج بن عمرو األنصاري ١/٣٨٨والدارمي
، واأللباين يف صحيح ٨/٢٤٠،والنووي يف اموع١/٤٧٠افقه الذهيباملستدرك وو

  ) ١٦٩٣ ح١/٣٤٩(سنن أيب داود 
  ٢/٢٠٨شرح العمدة) ١(
  ٣/٩٤املبدع ،٥/٣٧املغين) ٢(
  ٧/١٠٨اموع) ٣(
  ٤/١٦٤املبسوط) ٤(
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٥٨٧ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

 .)١(أنَّ األمر املطلق يقتضي فعل املأمور به على الفور -٨
 :)٢(وأجيب عنه من وجهني   
 .)٣(ر يقتضي التراخي ال الفورية عند الشافعية أنَّ األم:األول   
 على القول بأنه يقتضي الفورية، فهنا قرينة ودليل يصرفه :والثَّاين   

مل حيجوا إال  وأكثر أصحابه، حيث eإىل التراخي، وهو فعل النيب 
 . يف السنة العاشرة

أنَّ تأخري احلج إىل العام الثَّاين تفويت له؛ ألنَّ احلج ليس  -٩
ريه من العبادات يفعل يف كل وقت، وإنما خيتص بيوم من كغ

م جاز أنْ يدرك العام الثَّاين، السنة، فإذا أخره عن ذلك اليو
 .)٤(وجاز أنَّ ال يدركه لعائق قد حيدث، فال جيوز التأخري إليه

أنها عبادة مؤقتة، فوجب أنَّ جتب على الفور، كالصالة  -١٠
  .)٥(والصيام

  
  .ه واجب على التراخيأن:القول اآلخر

                                 
  ٢/٢٠٤شرح العمدة ،٢/٥٤روضة الناظر) ١(
  ٧/١٠٧اموع) ٢(
  ١/١٢٧قواطع األدلة) ٣(
  ٢/٢٠٨مدةشرح الع) ٤(
  ٢٤٩رؤوس املسائل ص ) ٥(
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٥٨٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

ومذهب  ،)٢(وقول أكثر املغاربة من املالكية ،)١(وهو رواية عن اإلمام أمحد
  .)٣(الشافعية

  :أدلَّة هذا القول
  .)٤()  وأَِتموا الْحج والْعمرةَ ِللَِّه(قوله تعاىل  -١

 أنَّ اهللا تعاىل أمر بإمتام احلج، وذلك يقتضي وجوب :وجه الداللة    
عله، وهذه اآلية نزلت عام احلديبية سنة ست من الـهجرة بإمجاع ف

 .)٥(أهل التفسري
بأنها متضمنة لألمر باإلمتام، وليس : وأجيب عن االستدالل باآلية   

ذلك مقتضي لألمر باالبتداء، فإنَّ كل شارع يف احلج مأمور بإمتامه، 
دة وجوب وليس مأموراً بابتدائه، وال يلزم من وجوب إمتام العبا

                                 
 ،٣/٤٣شرح الزركشي ،٣/٢٤٤الفروع ،٢/١٩٩شرح العمدة ،١/٣٠٧التمام) ١(

  ٣/٤٠٤اإلنصاف ،٣/٩٤املبدع
حاشية  ،٢/٤٧١مواهب اجلليل ،١/٣٤٥شرح زروق ،١/٣٤٥شرح ابن ناجي) ٢(

   ٢/٣الدسوقي
حلية  ،٢/٥٨٧الوسيط ،٨٢اإلقناع يف الفقه الشافعي ص  ،٢/١٢٩األم ) ٣(

   ١/٤٦٠، مغين احملتاج٧/١٠٢املهذب واموع  ،٣/٢٤٣العلماء
  ) ١٩٦(سورة البقرة آية رقم) ٤(
وتفسري  ،٢/٢١٩) جامع البيان(تفسري الطربي:وانظر  ،٢/٢٠٠شرح العمدة) ٥(

  ١/٤٠٩الثعاليب

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٥٨٩ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

 . )١(ابتدائها
 وأَذِّنْ ِفي الناِس ِبالْحج يأْتوك ِرجاالً وعلَى كُلِّ (قوله تعاىل  -٢

 .)٢() ضاِمٍر يأِْتني ِمن كُلِّ فَج عِميٍق
أنَّ اهللا تعاىل فرض احلج على لسان إبراهيم عليه :وجه الداللة   

يما شرع إبراهيم عليه الصالة والسالم، وشرع من قبلنا شرع لنا الس
 ثُم أَوحينا (الصالة والسالم، فنحن مأمورون بإتباع ملته بقوله تعاىل

ِرِكنيشالْم ا كَانَ ِمنمِنيفًا وح اِهيمرِملَّةَ ِإب ِبعأَنْ ات كِلم )٣() ِإلَيفع،
بذلك أنَّ إجياب احلج وفرضه من األمور احملكمة من ملة إبراهيم عليه 

لصالة والسالم، فيكون وجوبه من أول اإلسالم، وإذا كان وجوبه ا
 فتح مكة يف السنة الثَّامنة، فلو كان واجباً على eمتقدماً والرسول 

 إىل فعله، وهو مل حيج إال يف السنة العاشرة eالفور لبادر الرسول 
 .)٤(من الـهجرة

راهيم بأنَّ كون احلج من دين إب: وأجيب عن االستدالل باآلية    
عليه الصالة والسالم فهذا الشك فيه، ومل يزل قربة وطاعة من أول 
اإلسالم، وأما وجوبه فلم يعلَم أنه كان واجباً يف شريعة إبراهيم عليه 

                                 
  ٢/٢٢٠شرح العمدة ) ١(
  ) ٢٧(سورة احلج آية رقم ) ٢(
  ) ١٢٣(سورة النحل آية رقم ) ٣(
  ٢٠٣-٢/٢٠٠شرح العمدة ) ٤(
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٥٩٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

الصالة والسالم، ويوضح ذلك أنه مل يقل أحد أنَّ احلج واجب من 
 . )١(أول اإلسالم

ل رسول اهللا نـهينا أنْ نسأ:  قالtحديث أنس بن مالك  -٣
e عن شيء، فكان يعجبنا أنْ جييء الرجل من أهل البادية 

- ن نسمع، فجاء رجل من أهل الباديةالعاقل فيسأله وحن
 إليه وزعم رسولك أنَّ علينا حج البيت من استطاع:قال-وفيه
والذي بعثك باحلق ال أزيد :ولَّى، قالمث . صدق:قال. سبيالً

وال أنقص منهن لنيب فقال ا. عليهنe : ليدخلن لئن صدق
 .     )٢(أخرجه مسلم .اجلنة

 أنَّ احلج ذكر يف احلديث، والسائل هو ضمام بن :وجه الداللة   
 .)٤( سنة مخس من الـهجرة e، وقد وفد على النيب )٣(tثعلبة 
 بأنه قد اختلف يف سنة قدوم :وأجيب عن االستدالل باحلديث    

سنة : سنة مخس، وقيل: ، فقيلe  على رسول اهللاtضمام بن ثعلبة 
بن تيمية أنه يف السنة سنة تسع، وصحح شيخ اإلسالم : قيلسبع، و

                                 
  ٢/٢٢٠شرح العمدة ) ١(
  .كتاب اإلميان باب السؤال عن أركان اإلسالم) مع النووي١٧١-١/١٦٩(مسلم) ٢(
انظر .(ضمام بن ثعلبة السعدي من بين سعد بن بكر، كان يسكن الكوفة: هو) ٣(

  ) ٢٧٢-٣/٢٧١اإلصابة يف متييز الصحابة: ترمجته يف
  ٢/٢٠٠شرح العمدة ) ٤(
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٥٩١ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

 .)١(التاسعة
 على احلج، وختلف باملدينة غري t أَمر أبا بكر eأنَّ النيب  -٤

حمارب وال مشغول بشيء، وختلف أكثر املسلمني مع 
 .)٢(قدرتـهم عليه

 فرض متقدماً إال أنَّ هناك عوائق متنع  بأنه وإنْ كان:وأجيب عنه   
أنَّ احلج قبل حجة الوداع كان يقع : من فعله، بل من صحته أظهرها

 الذي ذكره )٣(يف غري حينه؛ ألنَّ أهل اجلاهلية كانوا ينسئون النسيء
 ِإنما النِسيُء ِزيادةٌ ِفي (اهللا يف كتابه، حيث يقول عز وجلَّ 

هم قبل حجة الوداع يف تلك السنني يقع يف غري  فكان حج)٤()الْكُفِْر
ذي احلجة، وإذا كان احلج قبل حجة الوداع باطالً واقعاً يف غري 
ميقاته امتنع أنْ يؤدى فرض اهللا عز وجلَّ قبل تلك السنة، وعِلم أنَّ 

                                 
، وكذا ذكر ابن هشام قصته يف ذكر سنة تسع من ٢/٢٢٢،٨٧رح العمدة ش) ١(

  ٤/٤٣٢السرية النبوية:انظر. اهلجرة
  ٩٥-٣/٩٤املبدع) ٢(
 .نسأت الشيء فهو منسوء،إذا أخرته: هو فعيل مبعىن مفعول من قولك: النسىء) ٦(

  ) ١/٤٥٥،تاج العروس ١/٧٧الصحاح(
صرفهم يف شرع اهللا بآرائهم الفاسدة، فقد ما كان يفعله الكفار من ت:     واملراد به

كانوا حيلون الشهر احلرام وحيرمون الشهر احلالل ليواطئو عدة ما حرم اهللا من 
  ) ٢/٣٤١تفسري ابن كثري:انظر( .األشهر األربعة

  ) ٣٧(سورة التوبة آية رقم ) ٤(
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٥٩٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 وأيب بكر رضي اهللا عنهما كانتا تأسيساً )١(حجة عتاب بن أَسيد
 اهللا بـها الدين، وأُدي بـها فرض اهللا عز وتوطئة للحجة اليت أكمل

: ، ومنها)٢(وجلَّ، وأقيمت بـها مناسك إبراهيم عليه الصالة والسالم
كثرة الوفود يف تلك السنة ولـهذا فهي تسمى عام الوفود، والشك 

 ليتفقهوا يف دينهم eأنَّ استقبال املسلمني الذين جاءوا إىل الرسول 
 .)٣(eه واجب يف حق الرسول إن: أمر مهم، بل قد يقال

أنه لو تضيق وجوبه يف السنة األوىل كان بتأخره عن وقته  -٥
 .)٤(قاضياً، كالصالة إذا أخرها عن وقتها

 بأنَّ فعله بعد ذلك ال يكون قضاء؛ ألنَّ القضاء هو :وأجيب عنه   
فعل العبادة بعد خروج وقتها احملدود شرعاً حداً يعم املكلفني، واحلج 

                                 
 بن عبد مشس  بن أيب العيص بن أمية-بفتح اهلمزة- بن أسيد-بالتشديد-عتاب: هو) ١(

 على مكة حني انصرف إىل eالقرشي العبشمي، أسلم يوم الفتح، واستعمله النيب 
 عليها إىل أنْ مات، وكان عمره حني استعمله tحنني، واستمر وأقره أبو بكر 

   ،tيف آخر خالفة عمر : ، وقيلtنة، وتويف يوم مات أبو بكر ين سعشر
 اإلصابة يف متييز الصحابة ،٣١٩-١/٣١٨تذيب األمساء واللغا: انظر ترمجته يف(
٢١٢-٤/٢١١  (  

  ) بتصرف(٢٢٧-٢/٢٢٣شرح العمدة ) ٢(
  ١٨-٧/١٧الشرح املمتع ) ٣(
  ١/٣٠٧التمام) ٤(
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٥٩٣ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

 .)١(ذلك فهو خاص باملستطيعليس ك
وبأنَّ كونه أداء أو قضاء ال يغري وجوب التقدمي أو جواز التأخري،    

كمن غلب على ظنه تضايق الصالة يف وقتها فأخرها وأخلف ظنه، أمث 
 .)٢(بذلك وال يكون ما يفعله قضاء

أنَّ اهللا عز وجلَّ أوجب احلج إجياباً مطلقاً، وأمر به ومل خيص  -٦
 .)٣( دون زمان، فيجب أنْ جيوز فعله يف مجيع العمربه زماناً

- بأنَّ األمر املطلق يوجب فعل املأمور به على الفور:وأجيب عنه   
، ولو مل يكن األمر املطلق يقتضي ذلك فإنَّ األدلَّة قد -يف قول

 .)٤(اقتضت وجوب املبادرة إىل فعل احلج، فيكون األمر به مقيداً
 فقد برئت ذمته، واألصل براءة الذمة أنَّ من أخر احلج وفعله -٧

  .)٥(من إمث التأخري، فمن ادعاه فعليه الدليل
 الذي يظهر يل رجحانه أنَّ احلج واجب على الفور إذا توفرت :الترجيح 

، لقوة أدلَّة القائلني بذلك سواء من املنقول أم املعقول، )٦(شروط وجوبه

                                 
  ) مع تعليق احملقق(٢/٢٢٩شرح  العمدة ) ١(
  ٢/٢٢٩شرح العمدة ) ٢(
  ٢/٢٠٣شرح العمدة ) ٣(
  ٢/٢٢٩شرح العمدة ) ٤(
  ٢/٢٠٣شرح العمدة ) ٥(
  ٧/١٦ح املمتع الشر) ٦(
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٥٩٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .واهللا تعاىل أعلم
  
  
  .)١(وجوب العمرة على املكِّي:ية املسألة الثَّان]١٤٢[

  .)٢(أنَّ العمرة واجبة على املكِّي:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل 
  .)٣(وهو املذهب عند احلنابلة

  :   أدلَّة هذا القول
، وهي مل تفرق بني )٤(عموم األدلَّة الدالة على وجوب العمرة -١

                                 
. املسألة مبنية على القول بوجوب العمرة، وهو مذهب احلنابلة والشافعية) ١(

  )  ٣/٣٨٧، اإلنصاف ٧،٤-٧/٣،املهذب واموع٤/٨املستوعب:انظر(
   ٣/٢٠٣، الفروع١/٢٧٧التعليق الكبري) ٢(
 ويظهر يل ،٣/٣٨٧،اإلنصاف٣/٨٤،املبدع٣/٢٠٣،الفروع١/٢٧٧التعليق الكبري) ٣(

هم مل يفرقوا يف كتبهم اليت اطلعت عليها بني املكِّي وغريه أنة أيضاً ألنه قول الشافعي
،املهذب ٨٤اإلقناع يف الفقه الشافعي ص(يف وجوب العمرة، واهللا تعاىل أعلم

  ) ٧/٤٧،فتح العزيز مع اموع٧،٤-٧/٣واموع
اهللا إنَّ أيب شيخ كبري ال يستطيع يا رسول : ومنها حديث أيب رِزين العقَيلي أنه قال ) ٤(

 أخرجه أصحاب ))احجج  عن أبيك واعتمر((: احلج وال العمرة وال الظَّعن، قال
كتاب املناسك باب الرجل حيج مع ) ١٨١٠ ح٢/٤٠٢أبو داود.(السنن األربعة

كتاب احلج باب ما جاء يف احلج عن الشيخ ) ٩٣٠ح٣/٢٦٩(غريه، والترمذي 
كتاب مناسك ) ٥/١٧٧(ذا حديث حسن صحيح، والنسائيه: الكبري وامليت،وقال

= 
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٥٩٥ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

  .املكِّي وغريه
فكانت واجبة على أنها تشتمل على إحرام وطواف وسعي ، -٢

  .  )١(املكِّي وغريه، كاحلج
  

  .ال جتب العمرة على املكِّي:القول اآلخر 
  .)٢(وهو رواية عن اإلمام أمحد

  :   أدلَّة هذا القول
 ذَِلك ِلمن لَم يكُن أَهلُه حاِضِري الْمسِجِد (قوله تعاىل  -١

  .)٣() الْحراِم
ل التمتع بالعمرة إىل احلج املوجب  أنَّ اهللا تعاىل جع:وجه الداللة   

لـهدي أو صيام ملن مل يكن أهله حاضري املسجد احلرام، فإذا كان 
حاضر املسجد احلرام يفارق غريه يف حكم املتعة وواجباتـها فارقه يف 

                                  
=  

) ٢٩٠٦ح٢/٩٧٠(احلج باب العمرة عن الرجل الذي ال يستطيع، وابن ماجه 
كتاب املناسك باب احلج عن احلي إذا مل يستطع، وصححه األلباين يف صحيح سنن 

  ) ١٥٩٥ح١/٣٤١(أيب داود 
   ٣/٨٤املبدع) ١(
   ٣/٣٨٧،اإلنصاف٣/٨٤،املبدع٣/٢٠٥،الفروع٢/١٠٤،شرح العمدة٥/١٤املغين) ٢(
  ) ١٩٦(سورة البقرة آية رقم) ٣(
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٥٩٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 .)١(وجوب العمرة
أنتم يا أهل مكة ال : (قول ابن عباس رضي اهللا عنهما قال -٢

 بغسل، فمن جعل بينه وبني عمرة لكم، إنما عمرتكم الطواف
أخرجه ابن أيب ) احلرم بطن الوادي فال يدخل مكة إال بإحرام

 .)٢(شيبة
 أنه مل يعرف البن عباس رضي اهللا عنهما خمالف من :وجه الداللة    

 . )٣(الصحابة، وهذا مع قوله بوجوب العمرة
أنَّ ركن العمرة ومعظمها الطواف بالبيت،وهم يفعلونه فأجزأ  -٣

 .)٤(معنه
أنَّ العمرة هي زيارة البيت وقصده، وأهل مكة جماوروه  -٤

وعامروه باملقام عنده، فأغناهم ذلك عن زيارته من مكان 
فزيارة الشيء تكون من األجنيب البعيد عنه، وأما املقيم  بعيد،

  .)٥(فهو زائر دائماً
الذي يظهر يل رجحانه  أنَّ العمرة واجبة على املكِّي : الترجيح    

                                 
   ١٠٨-٢/١٠٧شرح العمدة) ١(
  . ٤/٨٨مصنف ابن أيب شيبة ) ٢(
   ٢/١٠٧شرح العمدة) ٣(
   ٢/١٠٨شرح العمدة ،٥/١٥املغين) ٤(
   ٢/١٠٨شرح العمدة) ٥(
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٥٩٧ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

كغريه، لعدم وجود الدليل املخصص لوجوب العمرة على غري املكِّي، بل 
النصوص الدالة على وجوب العمرة عامة فتشمل املكِّي وغريه، واهللا تعاىل 

  .  أعلم
  
  
  .احلكم فيمن حج عن غريه ومل حيج عن نفسه:املسألة الثَّالثة]١٤٣[

وتكون احلجة عن أنه يرد ما أخذ،  :اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)١(نفسه

،والشافعية إال )٢(   وهو رواية عن اإلمام أمحد، هي املذهب عند احلنابلة
  .)٣(ني أو وجهنيأنَّ لـهم يف استحقاق األجري أجرة املثل قول

  :أدلَّة هذا القول
  :األدلَّة على أنه يقع عن احلاج 

ع  مسe أنَّ رسول اهللا ((: حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما -١
منe:  فقال رسول اهللا . لبيك عن شربمة: رجالً يقول

                                 
  ٣/٤٥شرح الزركشي ،٥٣مسائل أيب بكر ص) ١(
 ،١/٢٣٦احملرر ،٥/٤٢املغين ،٤/٣١٨املستوعب ،١/٢٧٣الروايتني والوجهني) ٢(

  ٣/٤١٦اإلنصاف ،٣/٢٦٥الفروع
-٧/٣٣،٣٥الوجيز وفتح العزيز مع اموع ،٣/٢٤٧حلية العلماء ،٢/١٤١األم) ٣(

  ٧/١١٨اموع ،٣٦
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٥٩٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

. ال: قال. هل حججت قط؟:قال. قريب يل:قال. شربمة؟
أخرجه . ))فاجعل هذه عن نفسك مث حج عن شربمة:قال

  .  )١(أبوداود وابن ماجه واللفظ له
 أمره أنْ جيعل هذه التلبية عن نفسه، e أنَّ الرسول :وجه الداللة   

فعِلم أنَّ احلجة عن نفسه، إذ لو كانت باطلة لَما صح ذلك، ويف 
 أي استدم احلج عن نفسك، فلو ))حج عن نفسك((رواية أيب داود 

كان اإلحرام باطالً ُألِمر باستئنافه، ومل تكن هناك حجة وال تلبية 
 مل جيز أنْ ينقل عنه، كما هصحيحة جتعل عن نفسه،ولو انعقد عن غري

 .)٢(ن أجنيب مث أراد نقله إىل أبيهلو لبى ع
أنَّ اإلحرام ينعقد مع الصحة والفساد، وينعقد مطلقاً وجمهوالً  -٢

ومعلقاً، فجاز أنْ يقع عن غريه ويكون عن نفسه؛ ألنَّ إحرامه 
 باطل ألجل النهي عنه، والنهي يقتضي الفساد، هعن غري

قع إال وبطالن صفة اإلحرام ال يوجب بطالن أصله؛ ألنه ال ي

                                 
كتاب املناسك باب الرجل حيج مع غريه،وابن ماجه ) ١٨١١ح٢/٤٠٣(أبوداود) ١(

وصححه البيهقي يف .حلج عن امليتكتاب املناسك باب ا) ٢٩٠٣ح٢/٩٦٩(
.  هـ.أ.هذا إسناد صحيح ليس يف هذا الباب أصح منه:وقال) ٤/٣٣٦(السنن

-٢/٢٣٧، واحلافظ يف التلخيص٧/١١٧وصححه أيضاً النووي يف اموع
  ) ٩٩٤ح٤/١٧١(،األلباين يف اإلرواء ٢٣٨

  ٢/٢٩٥شرح العمدة) ٢(
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٥٩٩ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

الزماً، فيكون كأنه قد عقده مطلقاً، ولو عقده مطلقاً أجزأه 
 .)١(عن نفسه بال تردد

أنَّ أكثر ما فيه عدم التعيني وذلك غري معترب يف اإلحرام، كما  -٣
لو أحرم مطلقاً انصرف إىل الفرض، فكذا إذا نواه عن غريه 

  .)٢(ينصرف إىل نفسه
  :األدلَّة على أنه يرد ما أخذ 

١- ٣(ه مل يعمل العمل الذي أخذ العوض من أجلهأن(.  
  .)٤(أنه مل يقع احلج عنه، فأشبه ما لو مل حيج -٢

  
  : األقوال األخرى 

  :للعلماء يف املسألة ثالثة أقوال
  .  ما تقدم من اختيار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل ومن وافقه:أحدها

  .أنَّ احلج يبطل:والقول الثَّاين
ر ـبك وـا أبـارهـاخت ،)٥(لةـابـنـد احلـة عنــو روايـوه

                                 
  ٢/٢٩٥شرح العمدة) ١(
  ٥٣مسائل أيب بكر ص) ٢(
  ٣/٤٦شرح الزركشي) ٣(
  ٥/٤٣املغين) ٤(
 ،١/٢٣٦احملرر ،٥/٤٢املغين ،٤/٣١٩املستوعب ،١/٢٧٣الروايتني والوجهني) ٥(

= 
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٦٠٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  . )١(غالم اخلالل
  :أدلَّة هذا القول

أنه مل ينو عن نفسه، فال حيصل له، إذ ليس المرئ إال ما  -١
نوى، وغريه ممنوع من اإلحرام عنه فال يصح له الرتكابه 

  .  )٢(النهي
أنَّ من شروط الطواف تعيني النية، فمىت نواه لغريه ومل ينو  -٢

  .)٣(يقع لنفسهلنفسه مل 
  .أنه ينعقد اإلحرام عن املنوب عنه:القول الثَّالث

  .)٦(واملالكية ،)٥(ية،ومذهب احلنف)٤(لةة عند احلنابيوهو روا

                                  
=  

  ٣/٤١٦اإلنصاف ،٣/٤٥شرح الزركشي  ،٣/٢٦٧الفروع
  ٣/٤٥،شرح الزركشي٥٤-٥٣مسائل أيب بكر ص) ١(
  ٣/٤٥شرح الزركشي) ٢(
  ٥/٤٢املغين) ٣(
 ،٣/٤٥شرح الزركشي ،١/٢٣٦رراحمل ،٤/٣١٩املستوعب ،١/٣٠٤التمام) ٤(

  ٣/٤١٦اإلنصاف
 الدر املختار ،١/١٧١االختيار  ،٢٤٨رؤوس املسائل ص ،٤/١٥١املبسوط) ٥(

  .وهو مكروه عندهم ،٢/٦٠٣
 جواهر اإلكليل ،٣/٢التاج واإلكليل ،١٢٨القوانني الفقهية ص ،١/٥٠٤املعونة) ٦(

  .وهو مكروه عندهم ،١/٢٣٣
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٦٠١ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

  :أدلَّة هذا القول
 )١(كان الفضل((:حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما قال -١

، فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل eرديف رسول اهللا 
 يصرف وجه الفضل eظر إليه، وجعل النيب ينظر إليها وتن

يا رسول اهللا إنَّ فريضة اهللا على : إىل الشق اآلخر، فقالت
عباده يف احلج أدركت أيب شيخاً كبرياً ال يثبت على الراحلة، 

 متفق ))وذلك يف حجة الوداع. نعم: قال. أفأحج عنه؟
  . )٢(عليه

ج عن أبيها، ومل  جوز لـها أنْ حتeأنَّ النيب :وجه الداللة   
 .)٣(يستفسر أنها حجت عن نفسها أو ال

 بأنَّ الظاهر من حال اخلثعمية أنها حجت عن :وأجيب عنه    

                                 
 e، شهد مع النيب eعبداملطلب اهلامشي، ابن عم النيب الفضل بن العباس بن : هو) ١(

 وكان يصب املاء eالفتح وحنيناً، وشهد معه حجة الوداع، وحضر غسل النيب 
انظر .(هـ، وقيل غري ذلك١٨، تويف بالشام يف طاعون عمواس سنة tعلى علي 
  ) ٥/٢١٢،اإلصابة يف متييز الصحابة٥١-٢/٥٠ذيب األمساء واللغات:ترمجته يف

كتاب احلج باب وجوب احلج وفضله، ) مع الفتح١٥١٣ح٣/٤٤٢(البخاري) ٢(
كتاب احلج باب احلج عن العاجز لزمانة وهرم وحنومها ) مع النووي٩/٩٧(ومسلم

  أو للموت
  ٤/١٥١املبسوط) ٣(
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٦٠٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

نفسها؛ ألنها سألته غداة النحر حني أفاض من مزدلفة إىل مىن، وهي 
 .)١(مفيضة معه، وهذه حال من قد حج ذلك العام

 جيوز أداؤه عن غريه أنَّ هذا مما تصح النيابة فيه، فوجب أنْ -٢
 .)٢(قبل أدائه عن نفسه، كالدين والزكاة

 بأنه قياس مع الفارق، فالزكاة جيوز أنْ ينوب فيها :وأجيب عنه    
 من ه وقد بقي عليه بعضها، وهنا ال جيوز أنْ حيج عن غريهعن غري

عن ف عن غريه من مل يطف شرع يف احلج قبل إمتامه، وال يطو
 .)٣(نفسه

بأنَّ احلج واجب يف أول سنة : أما القياس على الدين، فيجاب عنهو   
من سين اإلمكان، فإنْ متكن فال جيوز له أنْ يفعله عن غريه؛ ألنَّ 
األول فرض والثَّاين نفل، والدين كذلك إذا كان مطالباً مبال وال ميلك 

 .)٤(إال قدره فال يكون له إال صرفه إىل دينه
ليه ال مينعه أنْ يفعل ما ليس بفرض، كما لو أنَّ بقاء الفرض ع -٣

 .)٥(صام تطوعاً وعليه قضاء رمضان

                                 
  ٢/٢٩٠شرح العمدة) ١(
  ٢٤٨رؤوس املسائل ص ،١/٣٠٥التمام) ٢(
  ٥/٤٢املغين) ٣(
  ٢/٢٩٢شرح العمدة) ٤(
  ١/٥٠٥عونةامل) ٥(
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٦٠٣ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

أنه من أهل اإلحرام يف اجلملة، فإذا قصد باإلحرام أنْ يكون  -٤
  .)١(عن غريه مل ينقلب عن نفسه، كما إذا كان قد حج فرضه

 الذي يظهر يل رجحانه أنَّ احلج يقع عن احلاج نفسه، وعليه :الترجيح 
يرد ما أخذ من احملجوج عنه، وذلك لورود النص يف حديث ابن عباس أن 

رضي اهللا عنهما صرحياً بأنَّ نية احلج تنقلب من كونـها عن احملجوج عنه 
 األجرة عليه إىل كونـها عن احلاج نفسه، وإذا مل يتم العمل الذي متت

ارضة للنص وأما أدلَّة األقوال األخرى العقلية فهي معفال يستحق األجرة، 
  .فال يؤخذ بـها، واهللا تعاىل أعلم

  
  
  . يف الطريق)٢(حكم احلج مع وجود خفارة:املسألة الرابعة ]١٤٤[

 أنه إذا كانت اخلفارة يسرية ال جتحف :اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل 
  .)٣(مباله لزمه احلج

                                 
  ١/٥٠٥املعونة) ١(
وانتهاكها إخفار،وهي أيضاً جعل . مثلثة اخلاء املعجمة الذمة: اخلفارة يف اللغة) ٢(

 .وأخفر الذمة مل يِف ا،اخلفري، وأخفره أي نقض عهده وخاس به وغدره
  ) ٤/٢٥٣لسان العرب:انظر(

  ) ١/١٧٥نرياملصباح امل:انظر( .جعل اخلفري:      واملراد ا عند الفقهاء
،شرح ٣/٢٣٢،الفروع٢/١٥٨،شرح العمدة١/٢٣٣،احملرر٥/٨،املغين١/٨٩اهلداية) ٣(

= 
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٦٠٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(بدوسوجزم به يف اإلفادات، وجتريد العناية، وهو ظاهر تذكرة ابن ع
  .)٣(واألظهر عند املالكية ،)٢(وهو املعتمد عند احلنفية وعليه الفتوى

  :أدلَّة هذا القول
أنها نفقة يقف إمكان احلج على بذلـها،فلم ميتنع الوجوب  -١

  . )٤(مع إمكان بذلـها، كثمن املاء وعلف البهائم
  .)٥(أنَّ ذلك مما يتسامح يف مثله -٢

  
  .مه احلج مع وجود اخلفارةأنه ال يلز:القول اآلخر 

 ،)٦(ةــلـابـنـد احلـنـب عــذهــمـو الـــوه

                                  
=  

  ٣/٤٠٧،اإلنصاف ٣/٢٧الزركشي
  ٣/٤٠٧اإلنصاف) ١(
 ،٢/٥٥١منحة اخلالق على البحر الرائق ،٢/٤٦٤الدر املختار وحاشية ابن عابدين) ٢(

مل يقيدوها ، وأطلقوا اخلفارة و٣٦، إرشاد الساري ص٧٢٨حاشية الطحطاوي ص
  .بأنْ تكون يسرية

 ،١/٣٤٦شرح زروق وشرح ابن ناجي ،١/٢٢٧خمتصر خليل مع جواهر اإلكليل) ٣(
  ١/٢٦٣الشرح الصغري ،٢/٤٥٩مواهب اجلليل

  ٢/١٥٨شرح العمدة ،٥/٨املغين) ٤(
  ٣/٢٧شرح الزركشي) ٥(
 ،٣/٢٣٢الفروع ،٢/١٥٧شرح العمدة ،٥/٨املغين ،١/٣٠١التمام ،١/٨٩اهلداية) ٦(

= 
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٦٠٥ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

  .)٣(،واملالكية)٢(وقول عند احلنفية ،)١(يةوالشافع
  :أدلَّة هذا القول

  .)٥( فال يلزم بذلـها يف العبادة، كالكثرية)٤(أنها رشوة -١
ال  بأنَّ اإلمث إنما يكون على اآلخذ دون املعطي، و:وأجيب عنه  

 .)٦(يترك الفرض ملعصية عاٍص
 .)٧(أنَّ األمن ال يتحقق ببذلـها -٢
 .)٨(أنَّ يف بذلـها صغاراً، فال يلزم احلاج ذلك -٣
أنَّ ما يؤخذ من املال مبنـزلة ما زاد على مثن املثل وأجرة  -٤

                                  
=  

  ٣/٤٠٧اإلنصاف  ،٣/٢٧ح الزركشيشر
 ،٧/٢٤فتح العزيز مع اموع ،٢/٥٨٦الوسيط ،٨٢-٧/٨١،٧٩املهذب واموع) ١(

  ١/٤٦٥مغين احملتاج  ،٣٣٤كفاية األخيار ص
  ٣٦،إرشاد الساري ص٢/٥٥١،منحة اخلالق على البحر الرائق٢/٤٦٤الدر املختار) ٢(
  ٢/٦،حاشية الدسوقي٢/٤٥٩،مواهب اجلليل١/٣٤٦شرح زروق وشرح ابن ناجي) ٣(
بكسر الراء وضمها، ما يعطيه الشخص احلاكم وغريه ليحكم له أو حيمله : الرشوة) ٤(

  ) ١/٢٢٨املصباح املنري: انظر( .على ما يريد
  ٢/١٥٨،شرح العمدة٥/٨املغين) ٥(
  ٢/٣٢٩فتح القدير) ٦(
  ٣/٢٣٢الفروع) ٧(
  ٢/٣١٧املمتع) ٨(
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٦٠٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(املثل يف الزاد والراحلة فال يلزمه
ا كان املال يسرياً ال الذي يظهر يل رجحانه أنه يلزمه احلج إذ: الترجيح 

؛ ألنَّ إمكانية أداء احلج متوقفة على بذل هذا املال، )٢(جيحف بصاحبه
وهو مما يتسامح يف مثله، وليس يف هذا صغار على الدافع، فهو من 

  .اإلنفاق يف سبيل اهللا، كنفقة احلج،واهللا تعاىل أعلم
  
  
 ِإذنه بنذر حتليل السيد عبده إذا أحرم من غري: املسألة اخلامسة]١٤٥[

  .أو تطوع
  .)٣(أنَّ له حتليله:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل 
 ،)٤(ةـذهب عند احلنابلـي املـد، هـ   وهو رواية عن اإلمام أمح

                                 
  ٧/٧٩املهذب مع اموع) ١(
وجتوز اخلفارة عند :١٠٣ال يف االختيارات الفقهية من فتاوى شيخ اإلسالم صق) ٢(

  .احلاجة إليها يف الدفع عن املخفَر، وال جيوز مع عدمها
 ،٣/٢٠٨الفروع ،٢/٢٦٧شرح العمدة ،٥/٤٨،٤٧املغين ،٢/٧٨٢التعليق الكبري) ٣(

عن ابن ) ٢/٢٧١( ، وذكر شيخ اإلسالم يف شرح العمدة٣/٣٩٦،٣٩٥اإلنصاف
حامد أنه يقول جبواز حتليل السيد للعبد إذا أحرم بالقضاء عن احلجة اليت أفسدها 

  .إنْ كان حجها من غري إذن سيده
 ،٣/٢٠٩،٢٠٨الفروع ،٢/٢٦٧شرح العمدة ،١/٢٣٤احملرر ،٥/٤٨،٤٧املغين) ٤(

= 
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٦٠٧ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

  .)٣(والشافعية ،)٢(واملالكية ،)١(واحلنفية
  :   أدلَّة هذا القول

م يلزم أنَّ يف بقائه عليه تفويتاً حلقه من منافعه بغري إذنه، فل -١
  .)٤(ذلك سيده، كالصوم املُِضر ببدنه

أنَّ حق السيد الزم، فملك إخراج العبد من احلج،  -٢
 .)٥(كاالعتكاف

أنَّ منفعة العبد مستحقة للسيد، فال ميلك العبد إبطالـها من  -٣
  .  )٦(غري رضى سيده

  

                                  
=  

   ٣/٣٩٦،٣٩٥اإلنصاف  ،٣/٨٩املبدع
حاشية ابن  ،٢/١٨١بدائع الصنائع ،٤/١١٢املبسوط ،٧٢خمتصر الطحاوي ص) ١(

    ٢/٦٢٠،٥٩١عابدين
الشرح  ،٢/٤٨٢التاج واإلكليل ومواهب اجلليل ،٣/١٨٣الذخرية ،١٦٩الكايف ص) ٢(

   ١/٢٦٢الصغري
أسىن  ،٧/٥٠اموع ،٨/٣٢٠املهذب مع اموع ،٤/٢٥١احلاوي ،٢/١٢٣األم) ٣(

   ١/٥٢٦املطالب
   ٢/٢٦٧، شرح العمدة٥/٤٧املغين) ٤(
   ٣/٨٩املبدع) ٥(
   ٨/٣٢٠املهذب مع اموع) ٦(
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٦٠٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  . أنه ليس للسيد حتليله:القول اآلخر 
دات املذهب احلنبلي إذا أحرم ،ومن مفر)١(   وهو رواية عند احلنابلة

  .)٢(بتطوع
  :   أدلَّة هذا القول

أنه ال ميكن للسيد التحلل من تطوعه، فال ميلك حتليل  -١
  .)٣(عبده

بأنَّ السيد التزم التطوع باختياره،وأما العبد فليس له :وأجيب عنه    
حق االختيار؛ ألنه بذلك يفوت حقاً واجباً عليه بدون اختيار صاحب 

 .)٤(ق ،وهو السيداحل
أنَّ النذر واجب، فال ميلك السيد منعه منه، كسائر  -٢

  .)٥(الواجبات
 الذي يظهر يل رجحانه  أنه جيوز للسيد أنْ حيلل عبده إذا :   الترجيح 

  .أحرم من غري إذنه بتطوع أو نذر

                                 
 ،٣/٢٠٩،٢٠٨الفروع ،٢/٢٦٧،شرح العمدة١/٢٣٤احملرر ،٥/٤٨،٤٧املغين) ١(

   ٣/٣٩٦،٣٩٥اإلنصاف  ،٣/٨٩املبدع
   ١/٣٠٩، املنح الشافيات٣/٣٩٥اإلنصاف) ٢(
   ٥/٤٧املغين) ٣(
   ٥/٤٧املغين) ٤(
   ٥/٤٨املغين) ٥(
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٦٠٩ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

بأنه ثبت هنا يف ذمة : فيجاب عنه. إنَّ النذر واجب:    وأما قولـهم
حق اهللا تعاىل يف الوفاء بالنذر، وحق السيد يف القيام : ان مهاالعبد حق

فيقدم حق العبد؛ ألنه مبين على املشاحة، وأما حق اهللا تعاىل فهو . حبقوقه
  .مبين على املساحمة، أو أنه نذر فيما ال ميلك القيام به، واهللا تعاىل أعلم

  
  
إذا أحرمت من غري ِإذنه حتليل الويل  مولِّيته :املسألة السادسة ]١٤٦[

  .بتطوع
  .)١(أنَّ له حتليلها:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل 

، هي املـذهـب عنـد )٢(   وهـو روايـة عن اإلمـام أمحـد
  .)٦(والشافعية ،)٥(،واملالكية)٤(،واحلنفية)٣(احلنابلة

                                 
   ٣/٣٩٨،اإلنصاف٣/٣٦٤،شرح الزركشي٢/٧٨٢التعليق الكبري) ١(
 -املناسك والكفارات-مسائل ابن منصور الكوسج :انظر.(نقلها عنه ابن منصور) ٢(

  ) ٣٧٠ص
شرح  ،٣/٢٢٢الفروع ،١/٢٣٤احملرر ،٥/٤٣١املغين ،٤/٣١٢املستوعب) ٣(

   ٣٩٨-٣/٣٩٧، اإلنصاف٣/٨٩املبدع ،٣/٣٦٤الزركشي
بن حاشية ا ،٢/١٨١بدائع الصنائع ،٤/١١٢املبسوط ،٧٢خمتصر الطحاوي ص) ٤(

   ٢/٦٢٠،٥٩١عابدين
   ٢/٢٣١،شرح الزرقاين٤-٢/٣،الشرح الكبري وحاشية الدسوقي١٧٠الكايف ص) ٥(
   ١/٥٢٧،أسىن املطالب٨/٣٣٣،٣٢٣،املهذب واموع٨/١٧٠خمتصر املزين مع األم) ٦(
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٦١٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  :   أدلَّة هذا القول
  .)١( حلقهاًأنَّ يف حجها من غري إذنه تفويت -١
 متنع املضي يف اإلحرام حلق اهللا تعاىل، فحق اآلدمي )٢(أنَّ الِعدة -٢

أوىل بأنْ مينع اإلحرام؛ ألنَّ حق اآلدمي أضيق، لشحه 
  .  )٣(وحاجته، وأما حق اهللا تعاىل فمبين على املساحمة

  
  . ليس له حتليلها:القول اآلخر

  .)٥(ي،ومن مفردات املذهب احلنبل)٤(   وهو رواية عن اإلمام أمحد
  :   أدلَّة هذا القول

 وال (وقوله  ،)٦()  وأَِتموا الْحج والْعمرةَ ِللَِّه( عموم قوله تعاىل -١

                                 
   ٣/٨٩املبدع) ١(
عشر للمتوىف ماتعده املرأة من أيام أقرائها، وأيام محلها، أو أربعة أشهر و: الِعدة هي) ٢(

  ) ٣٤٨املطلع على أبواب املقنع ص :انظر.(عنها زوجها
   ٥/٤٣١املغين) ٣(
شرح  ،٣/٢٢٢الفروع ،١/٢٣٤احملرر ،٥/٤٣١املغين ،٤/٣١٢املستوعب) ٤(

   ٣/٣٩٨، اإلنصاف٣/٨٩املبدع ،٣/٣٦٤الزركشي
   ١/٣٠٩، املنح الشافيات٣/٣٩٨اإلنصاف) ٥(
  ) ١٩٦(سورة البقرة آية رقم ) ٦(
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٦١١ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

الَكُممِطلُوا أَعب٢)(١() ت(.  
 أنَّ احلج يلزم بالشروع فيه، فال ميلك الزوج أو الويل حتليلها منه، -٢

  .)٣(كاحلج املنذور
 رجحانه أنَّ للويل والزوج أنْ حيلل موليته إذا  الذي يظهر يل:   الترجيح 

أحرمت حبج تطوع من غري إذنه؛ ألنها بذلك تسقط حقه بدون إذنه، 
 فال يسقط إال برضا هوليس لـها ذلك، فال عربة مبا عملته؛ ألنَّ احلق لغري

  .، وخاصة أنَّ حق الزوج سابقهغري
لدخول فيه، فيمكن اجلواب    وأما االستدالل باآلية وبأنَّ احلج يلزم با

بأنَّ هذا حق هللا تعاىل، وقد تعارض مع حق آخر ملخلوق، فيقدم : عنه
حق املخلوق؛ ألنه مبين على املشاحة، وأما حق اهللا تعاىل فمبين على 

  . املساحمة، واهللا تعاىل أعلم
  
  
  .حكم الطواف راكباً لغري عذر:املسألة السابعة ]١٤٧[

  . )٤(أنه جيزئ:ه اهللا تعاىلاختار ابن حامد رمح
                                 

  ) ٣٣(رة حممد آية رقم سو) ١(
   ٣/٣٦٤شرح الزركشي) ٢(
   ٥/٤٣١املغين) ٣(
شرح  ،٣/٤٩٩الفروع ،٥٤مسائل أيب بكر ص ،٢/٦٢٣التعليق الكبري) ٤(

= 
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٦١٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

أبو بكر غالم اخلالل، وابن قدامة، : واختاره من علماء احلنابلة أيضاً
وجزم به يف املُنور، وقدمه يف الـهداية، واخلالصة، واحملرر، 

  .)١(والتلخيص
  .)٣(ومذهب الشافعية ،)٢(وهو رواية عن اإلمام أمحد

  :أدلَّة هذا القول
 يف eطاف النيب ((: اهللا عنهما قالحديث ابن عباس رضي -١

  .)٥(متفق عليه)))٤(حجة الوداع على بعري يستلم الركن ِمبحجن
 eبأنَّ طواف الرسول : وأجيب عن وجه االستدالل من احلديث   

                                  
=  

  ١/٣١٩،املنح الشافيات٤/١٢،اإلنصاف ٣/٢١٩،املبدع٣/٢١٩الزركشي
 ،١/٢٤٤احملرر ،٧٨،املقنع ص٥/٢٥٠،املغين٥٤،مسائل أيب بكر ص١/١٠٠اهلداية) ١(

  ٤/١٢اإلنصاف  ،٣/٢١٩دعاملب
نقل عنه ابن منصور كراهة الطواف راكباً من غري علة، والكراهة ال تنايف ) ٢(

  ) ٢١٥ ص-املناسك والكفارات-مسائل ابن منصور الكوسج  :انظر.(اإلجزاء
،كفاية األخيار ٢/٣٦٥،روضة الطالبني٢٧-٨/٢٦،املهذب واموع٢/١٩٠األم) ٣(

    ٣٣٩ص
عصا معقفة ـ حمنية الرأس ـيتناول ،مليم وسكون احلاء وفتح اجليمبكسر ا:اِملحجن ) ٤(

،فتح ٩/١٨شرح مسلم (ا الراكب ما سقط له وحيرك بطرفها بعريه للمشي 
  ) ٣/٥٥٢الباري

 ،كتاب احلج باب استالم الركن مبحجن) مع الفتح١٦٠٧ح٣/٥٥٢(البخاري) ٥(
  .     عري كتاب احلج باب جواز الطواف على ب) مع النووي٩/١٨(مسلم
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٦١٣ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

، وإما لرياه )١(راكباً كان لعذر، إما لشكاية كما يف سنن أيب داود
 عند tكما يف حديث جابر الناس فيأمتوا به، ويتعلموا منه مناسكهم 

 .)٣)(٢(مسلم
أنه ركن من أركان احلج، فصح فعله راكباً،كالوقوف بعرفة  -٢

 . )٤(والسعي
أنَّ اهللا تعاىل أمر بالطواف مطلقاً، فكيفما أتى به أجزأه،وال  -٣

  .)٥(جيوز تقييد املطلق بغري دليل
  

  :األقوال األخرى

                                 
كتاب املناسك باب الطواف الواجب بسنده إىل ) ١٨٨١ح٢/٤٤٣(روى أبو داود ) ١(

 قدم مكة وهو يشتكي، فطاف على e أنَّ رسول اهللا ((ابن عباس رضي اهللا عنهما 
وقال  ،)٢/٢٦٣(واحلافظ يف التلخيص ،٨/٢٧وضعفه النووي يف اموع  ،))راحلته

وال حيتج  يف إسناده يزيد بن أيب زياد،) ١٨٠١ح٢/٣٧٧( املنذري يف خمتصر السنن
  .به

طاف ((كتاب احلج باب جواز الطواف على بعري وغريه بلفظ ) ١٩-٩/١٨(مسلم ) ٢(
 بالبيت يف حجة الوداع على راحلته يستلم احلجر ِمبحجنه ألنْ يراه eرسول اهللا 

   ))الناس وليشرف وليسألوه فإنَّ الناس غَشوه
  ٣/٢١٩شرح الزركشي) ٣(
  ١/٢٨٣الروايتني والوجهني) ٤(
  ٥/٢٥٠املغين) ٥(
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٦١٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  :للعلماء يف املسألة ثالثة أقوال
  . م من اختيار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل ومن وافقه ما تقد:أحدها

  . ال جيزئ:والقول الثَّاين
،ومن مفردات )١(وهو رواية عن اإلمام أمحد، هي املذهب عند احلنابلة

  .)٢(املذهب احلنبلي
  :أدلَّة هذا القول

:  قالeحديث ابن عباس رضي اهللا عنهما أنَّ رسول اهللا  -١
،إال أنكم تتكلمون فيه ، الطواف حول البيت مثل الصالة ((

 أخرجه الترمذي ))فمن تكلم فيه فال يتكلمن إال خبري
  .)٣(والنسائي

                                 
 ،٤/٢١٢املستوعب ،٥٤،مسائل أيب بكر ص١/٢٨٣الروايتني والوجهني) ١(

  ٤/١٢، اإلنصاف ٢/٢١٩املبدع ،٥/٢٥٠املغين
  .١/٣١٩،املنح الشافيات٤/١٣اإلنصاف) ٢(
كتاب احلج باب ما جاء يف الكالم يف الطواف، ) ٩٦٠ح٣/٢٩٣(الترمذي) ٣(

كتاب مناسك احلج باب إباحة الكالم يف الطواف،وقد أم ) ٥/٢٢٢(ائيوالنس
وقد روي هذا احلديث عن ابن :اسم الصحايب راوي احلديث عنده، وقال الترمذي

طاوس وغريه عن طاوس عن ابن عباس رضي اهللا عنهما موقوفاً، وال نعرفه مرفوعاً 
) ٨/١٤(ي يف اموعوقال النوو.إال من حديث عطاء بن السائب رضي اهللا عنه 

مروي من رواية ابن عباس رضي اهللا عنهما مرفوعاً بإسناد  :ـ يف الكالم عليه ـ 
= 
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٦١٥ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

أنَّ الصالة حامالً وحمموالً ال تصح، والطواف :وجه الداللة  
 .)١(صالة

بأنَّ املراد أنه يشبه الصالة من بعض : وميكن اجلواب عنه  
اليت يشترط لـها القيام مع الوجوه،وليس املراد أنه نوع من الصالة 
 . )٢(القدرة وال تصح إذا كان اإلنسان راكباً

أنَّ الطواف عبادة ختص البيت، فلم يصح فعلها على الراحلة  -٢
 .)٣(مع القدرة،كالصالة

أنَّ املشي هو نفس الطواف، فإذا أخل به مع القدرة عليه فلم  -٣
  .)٤(يأِت به

  . أنه جيزئ، وعليه دم:القول الثَّالث

                                  
=  

وصحح ،هـ.أ.والصحيح أنه موقوف على ابن عباس رضي اهللا عنهما .ضعيف
رواية النسائي وكأنه مييل إىل صحة املرفوع عن ابن ) ١/١٣٩(احلافظ يف التلخيص

الترمذي، ونقل تصحيح ابن السكن وابن خزمية وابن عباس رضي اهللا عنهما عند 
  ) .١٢١ح١/١٥٤(وصححه األلباين يف اإلرواء .حبان له

  ٢/٤٣٠املمتع ) ١(
  ٢٦/١٢٦جمموع فتاوى شيخ اإلسالم) ٢(
  ١/٢٨٣الروايتني والوجهني) ٣(
  ١/٢٨٣الروايتني والوجهني) ٤(
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٦١٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)٣(،واملالكية)٢(،ومذهب احلنفية)١( رواية عن اإلمام أمحدوهو
  :أدلَّة هذا القول

  .)٤()  ولْيطَّوفُوا ِبالْبيِت الْعِتيِق(قوله تعاىل  -١
أنَّ الراكب ليس بطائف حقيقة، فأوجب ذلك نقصاً :وجه الداللة

 .)٥(فيه، فوجب جربه بالدم
شبه ما لو وقف بعرفة أنه ترك صفة واجبة يف ركن احلج، فأ -٢

  .                   )٦(نـهاراً ودفع قبل غروب الشمس
 الذي يظهر يل رجحانه أنه يصح الطواف راكباً ولو من غري :الترجيح

، ولو علِّل بأنه إنما فعل ذلك لرياه eعذر؛ لثبوت ذلك من فعل النيب 
 لبين eصياته الناس، فلو مل يكن جائزاً مل يفعله، ولو كان من خصو

                                 
  ٤/١٣،اإلنصاف٢/٢١٩،املبدع٣/٤٩٩،الفروع٥/٢٥٠املغين) ١(
،إذا رجع إىل ٢/٣٩٠،فتح القدير٢/١٣٠،بدائع الصنائع٦٤خمتصر الطحاوي ص) ٢(

  .أهله وهو مل يِعد الطواف
،وعندهم يؤمر ٢/٤٠،حاشية الدسوقي٢/٢٧٣،شرح الزرقاين ٣/٢٤٦الذخرية) ٣(

بإعادته مادام يف مكة،فإنْ سافر إىل بلده وهو مل يعده ال يؤمر باإلعادة ويلزمه دم، 
  . ه وأعاده سقط عنه الدمفإنْ رجع من بلد

  ) ٢٩(سورة احلج آية رقم) ٤(
  ٢/١٣٠بدائع الصنائع) ٥(
  ٥/٢٥٠املغين) ٦(
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٦١٧ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

     .ذلك ألمته، واهللا تعاىل أعلم
  
  
  .املقدار الذي جيب األخذ منه من الرأس:املسألة الثَّامنة ]١٤٨[

  .)١(أنه جيزئ األخذ من بعض الرأس:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل 
  .)٤(،والشافعية)٣(،ومذهب احلنفية)٢(   وهو رواية عن اإلمام أمحد

  :القول   أدلَّة هذا 
  . )٥(القياس على إجزاء مسح بعض الرأس يف الوضوء -١
أنه حلق من رأسه عدداً يقع عليه اسم اجلمع املطلق، أشبه  -٢

  .)٦(الكل
  

                                 
   ٣/٢٤٢،املبدع٥/٢٤٤املغين) ١(
 ،٣/٥١٣الفروع ،٢/٤٥٦املمتع ،٥/٢٤٤املغين ،١/٣١٦التمام ،١/١٠٣اهلداية) ٢(

   ٤/٣٨اإلنصاف
،الدر ٧٣٦الح صمراقي الف ،١/١٥٣االختيار ،٢/٣٨٦اهلداية وفتح القدير) ٣(

  . ، وأقل ما جيزئ عندهم ربع الرأس٢/٥١٥املختار
 حلية العلماء ،٨/١٩٩،١٩٣املهذب واموع ،٤/١٦٣احلاوي ،٢/٢٣٢األم) ٤(

  . ، وأقل ما جيزئ عندهم ثالث شعرات٧/٣٧٨فتح العزيز مع اموع  ،٣/٣٤٤
  . ، على رواية٢/٤٥٦، املمتع٥/٢٤٤املغين) ٥(
   ١/٣١٦،التمام٨/١٩٣عاملهذب مع امو) ٦(
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٦١٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  . يلزم احللق أو التقصري من مجيع الرأس:القول اآلخر
  .)٢(،واملالكية)١(   وهو رواية عن اإلمام أمحد، هي املذهب عند احلنابلة

  :قول   أدلَّة هذا ال
  .)٣()  محلِِّقني رُءوسكُم ومقَصِرين(قوله تعاىل  -١
 .)٤(أنَّ هذا عام يف مجيعه:وجه الداللة  
 حلق مجيع رأسه، تفسرياً ملطلق األمر به، فيجب eأنَّ النيب  -٢

 .)٥(الرجوع إليه
 .)٦(أنه نسك تعلَّق بالرأس، فوجب استيعابه به، كاملسح -٣
، فتعلق جبميعه، مثل الكشف يف أنه نسك تعلَّق بالرأس -٤

 .)٧(اإلحرام

                                 
 ،٣/٥١٣الفروع ،٢/٤٥٦املمتع ،٥/٢٤٤املغين ،١/٣١٦التمام ،١/١٠٣اهلداية) ١(

   ٤/٣٨اإلنصاف
 ،٣/٤٩١تنوير املقالة  ،١/٢٥٤خمتصر خليل وجواهر اإلكليل ،١/٣١٥املدونة) ٢(

  ٢/٢٨٠حاشية الزرقاين
  ) ٢٧(سورة الفتح آية رقم) ٣(
   ٥/٢٤٤املغين) ٤(
   ٢٤٥-٥/٢٤٤املغين) ٥(
    ٥/٢٤٥املغين) ٦(
   ١/٣١٦التمام) ٧(
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٦١٩ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

  .)١(أنه بدل عن احللق، فاقتضى التعميم -٥
 الذي يظهر يل رجحانه أنه يلزم األخذ من مجيع الرأس يف :   الترجيح 

  . )٣(، واليشترط أنْ يكون من كل شعرة بعينها)٢(احللق أو التقصري
 قياس على خمتلف فيه، وأما القياس على مسح بعض الرأس يف الوضوء فهو

  .والصحيح أنه جيب مسح مجيع الرأس يف الوضوء، واهللا تعاىل أعلم
  

                                 
  ٣/٢٤٢املبدع) ١(
   ٧/٣٦٢،الشرح املمتع١١/٢٢٠فتاوى اللجنة الدائمة) ٢(
    ٧/٣٦٢،الشرح املمتع١٠٥االختيارات الفقهية ص) ٣(
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  .يف املواقيت وحمظورات اإلحرام : املبحث الثَّاني
  :وفيه مخس مسائل 

  .احلكم إذا أحرم باحلج قبل أشهره :املسألة األوىل 
  .الطِّيب احلكم إذا جلس يف مكان فيه طيب ليشم :املسألة الثَّانية 
  .حكم لبس اِملنطَقة حال اإلحرام إذا كانت فيها نفقة:املسألة الثَّالثة 
  .احلكم إذا كانا قاتل الصيد واملتسبب يف قتله حمرمني:املسألة الرابعة 
  .احلكم إذا قتل الصيد دفاعاً عن نفسه: املسألة اخلامسة

  
  
  
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٦٢٣ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

  .هره احلكم إذا أحرم باحلج قبل أش:املسألة األوىل ]١٤٩[
  .)١( أنَّ إحرامه ينعقد عمرة:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل 
  .)٣)(٢(اآلجري: واختاره من علماء احلنابلة أيضاً

  .)٥(،ومذهب الشافعية)٤(وهو رواية عن اإلمام أمحد
  :أدلَّة هذا القول 

لْحج  الْحج أَشهر معلُومات فَمن فَرض ِفيِهن ا(قول اهللا تعاىل  -١
جالَ ِفي الْحال ِجدو وقال فُسفَثَ و٦() فَال ر(.  

 :وجها الداللة   

                                 
القاعدة ٢٢٦القواعد والفوائد األصولية ص ،٣/٢٨٦، الفروع ١/٣٠٧التمام) ١(

  ٣/٤٣٠اإلنصاف  ،٣/١١٤املبدع  ،)٦٣(رقم
أبو نعيم : حممد بن احلسني بن عبداهللا، أبو بكر اآلجري، روى عنه مجاعة منهم: هو) ٢(

األربعني حديثاً وكتاب : األصبهاين، وله تصانيف كثرية يف الفقه واحلديث منها
 ،٣٩٠-٢/٣٨٩املقصد األرشد:انظر ترمجته يف.(هـ٣٦٠النصيحة، تويف سنة 

  ) ٢٧٢-٢/٢٧١املنهج األمحد
 ،٣/١١٤املبدع ،٢٢٦القواعد والفوائد األصولية ص ،٣/٢٨٦الفروع) ٣(

  ٣/٤٣٠اإلنصاف
  ) ٢/٧٨٢انظر مسائل عبداهللا( .ابنه عبداهللا: نقلها عنه) ٤(
حلية  ،١٤٤، ١٤٢، ٧/١٤٠املهذب واموع ،٨٥اإلقناع يف الفقه الشافعي ص) ٥(

  ٢/٦٠٦شرح مشكل الوسيط ،٣/٢٥٢العلماء
  ) ١٩٧(سورة البقرة آية رقم ) ٦(
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٦٢٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 أنَّ التقدير يف اآلية وقت احلج أشهر أو أشهر احلج أشهر :األول    
معلومات، فحذف املضاف وأقام املضاف إليه مقامه، ومىت ثبت أنه 

 .)١(وقته مل جيز تقدمي إحرامه عليه، كأوقات الصلوات
 بأنَّ اآلية حممولة على أنَّ اإلحرام :وأجيب عن وجه االستدالل    

،أو على أنَّ املراد أنَّ معظم احلج فيها، كقول )٢(به إنما يستحب فيها
، أو أنَّ املضمر هو الفضيلة أي أفضل )٣())احلج عرفة((: eالرسول 

مولة على ، أو أنَّ اآلية حم)٤(اإلحرام باحلج يف هذه األشهر املعلومات
 .)٥(ماعدا اإلحرام من أفعال احلج

 أنَّ اهللا تعاىل خص الفرض فيهن بالذكر، فعِلم أنَّ حكم :والثَّاين    

                                 
  ٥/٧٤املغين ) ١(
  ٥/٧٤املغين ) ٢(
كتاب املناسك باب من مل يدرك عرفة ـ بلفظ ) ١٩٤٩ح٢/٤٨٥(أخرجه أبوداود) ٣(

كتاب احلج باب ما جاء فيمن أدرك ) ٨٨٩ ح٣/٢٣٧(قريب منه ـ،والترمذي 
كتاب مناسك احلج باب فرض ) ٥/٢٥٦(اإلمام جبمع فقد أدرك احلج،والنسائي

كتاب املناسك باب من أتى عرفة ) ٣٠١٥ح٢/١٠٠٣(وابن ماجه الوقوف بعرفة،
قبل الفجر ليلة مجع، كلهم عن عبد الرمحن بن يعمر الديلي،وصححه األلباين يف 

  ) ١٠٦٤ح٤/٢٥٦(اإلرواء 
  ٣/١٤٤،املبدع٣/٢٨٧الفروع) ٤(
  ٣/٧٢شرح الزركشي ) ٥(
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٦٢٥ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

 .)١(ماعداه خبالفه
بأنَّ اآلية تدلُّ على أنَّ فرضه قبلهن : وأجيب عن وجه االستدالل   

 .)٢(غري مشروع، وعدم املشروعية ال مينع االنعقاد
من ((: eقال رسول اهللا : ة رضي اهللا عنها قالتحديث عائش -٢

 أخرجه مسلم موصوالً ))عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد
 .)٣(والبخاري تعليقاً

أنَّ هذا خالف السنة فال ينعقد، وإذا مل ينعقد احلج :وجه الداللة    
 -فإنه ال يقع إال الزماً موجباً-ومل يكن سبيل إىل بطالن اإلحرام 

 . )٤( موجباً لعمرة، كمن أحرم بالفرض قبل وقته، فإنه ينعقد نفالًانعقد
ال حيرم باحلج إال يف أشهر : (قول ابن عباس رضي اهللا عنهما -٣

) احلج، فإنَّ من سنة احلج أنْ حيرم باحلج يف أشهر احلج
 .)٥(أخرجه ابن خزمية واحلاكم والبيهقي والبخاري معلقاً

                                 
  ٢/٣٩١شرح العمدة ) ١(
  ٢/٣٩٥شرح العمدة ) ٢(
  ) ١٠٨(تقدم خترجيه ص ) ٣(
  ٢/٣٩١شرح العمدة ) ٤(
هذا حديث صحيح على :وقال) ١/٤٤٨(واحلاكم،)٢٥٩٦ح٤/١٦٢(ابن خزمية) ٥(

مع ٣/٤٩٠(والبخاري تعليقاً ،)٤/٣٤٣(والبيهقي  شرط الشيخني ومل خيرجاه،
   ))احلج أشهر معلومات((كتاب احلج باب قول اهللا تعاىل) الفتح
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٦٢٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

د بالسنة هو الطريقة والشريعة، وخالفها أنَّ املرا:وجه الداللة     
 .)١(البدعة وكل بدعة فهي مردودة على صاحبها ال تقبل منه

 بأنَّ كونه خالف السنة :وأجيب عن االستدالل باحلديث واألثر    
 . )٢(صحيح، لكنه ال مينع انعقاد اإلحرام باحلج

أنَّ اإلحرام ركن من أركان احلج، فوجب أنْ ال جيوز فعله  -٤
 .  )٣(أشهر احلج، كالوقوف بعرفةقبل 

أنه لو جاز اإلحرام قبل أشهر احلج لوجب أنْ حيرم باحلج يف  -٥
 .   )٤(هذا العام، ويقف بعرفة يف العام املقبل

أنَّ احلج عبادة مؤقتة، فإذا عقدها يف غري وقتها انعقد غريها  -٦
من جنسها، كصالة الظهر إذا أحرم بـها قبل الزوال فإنه 

  .)٥(امه بالنفلينعقد إحر
  

  :األقوال األخرى
  : للعلماء يف املسألة ثالثة أقوال
                                 

  ٣/٧١شرح الزركشي ) ١(
  ٢/٣٩٥شرح العمدة ) ٢(
  ٧/١٤٥،اموع١/٣٠٧تمام ال) ٣(
  ٢/٣٩١شرح العمدة ) ٤(
  ٧/١٤٠املهذب مع اموع ) ٥(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٦٢٧ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

  .  ما تقدم من اختيار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل ومن وافقه:أحدها
  . أنَّ إحرامه باحلج يصح مع الكراهة :والقول الثَّاين

 ،)٢(واحلنفية ،)١(وهو رواية عن اإلمام أمحد، هي املذهب عند احلنابلة
  .  )٣(ر عند املالكيةواملشهو

  :أدلَّة هذا القول 
 يسأَلُونك عن اَألِهلَِّة قُلْ ِهي مواِقيت ِللناِس (قول اهللا تعاىل  -١

جالْح٤()و(.  
 .)٥(دلَّت اآلية على أنَّ مجيع األشهر ميقات:وجه الداللة   
اً  بأنَّ الـهالل إنما يكون ميقات:وأجيب عن وجه االستدالل    

للشيء إذا اختلف حكمه به وجوداً وعدماً، مثل أنْ تنقضي به العدة، 
أو حيلُّ به الدين، فلو كان مجيع العام وقتاً لإلحرام باحلج مل تكن 

                                 
 ،٣/١١٤املبدع  ،٣/٢٨٦الفروع  ،٥/٧٤، املغين ١/٣٠٧التمام ،١/٨٩اهلداية) ١(

  ٣/٤٣٠اإلنصاف 
 ،٢/٤٧٢،حاشية ابن عابدين١/١٤١،املختار للفتوى٢/٤٣٤اهلداية مع فتح القدير) ٢(

  ١/٢٠٢اللباب يف شرح الكتاب
،مواهب ٣٤٧-١/٣٤٦،شرح زروق ١٢٩،القوانني الفقهية ص ١/٥٠٨املعونة ) ٣(

  ٢٢-٢/٢١الشرح الكبري وحاشية الدسوقي ،٣/١٨اجلليل
  ) ١٨٩(سورة البقرة آية رقم ) ٤(
  ٥/٧٤املغين ) ٥(
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٦٢٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

األهلة ميقاتاً للحج، كما مل تكن ميقاتاً للنذر، بل هذه اآلية دالة على 
حد من األهلة، أنَّ احلج مؤقت باألهلة، وحمال أنْ يكون مؤقتاً بكل وا

فعِلم أنَّ املراد أنَّ جنس األهلة ميقات للحج، واجلنس حيصل بـهالل 
واحد وباثنني وثالثة، فأفادت اآلية أنَّ األهلة ميقات للحج يعلم 
جوازه بوجودها يف اجلملة، وذلك حق فإنَّ احلج إنما يكون لـهالل 

 .)١(خاص، وهو هالل ذي احلجة
إنما ((:  أنه قالeالنيب  عن tحديث عمر بن اخلطاب  -٢

 .)٢( متفق عليه))األعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى
 .   )٣(أنَّ هذا مل ينو العمرة فلم تكن له:وجه الداللة  
أنَّ الشروع يف اإلحرام يوجب إمتامه، كما أنَّ النذر يوجب  -٣

فعل املنذور، فإذا أحرم باحلج لزمه إمتامه، كما لو نذره، 
ه مكروهاً ال مينع لزوم الوفاء به، كما أنَّ عقد النذر وكون

مكروهاً وجيب الوفاء به، مث النذر يوجب فعل املنذور وكذلك 
 .)٤(اإلحرام يوجب فعل ما أحرم به

أنه أحد نسكي الِقران، فجاز اإلحرام به يف مجيع السنة،  -٤
                                 

  ٣٩٥-٢/٣٩٤شرح العمدة ) ١(
  ) ١٢٤(تقدم خترجيه ص) ٢(
  ١/٥٠٩املعونة) ٣(
  ٣٩٢-٢/٣٩١شرح العمدة ) ٤(
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٦٢٩ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

 .)١(كالعمرة
عالـها غري مؤقتة،  بأنه قياس مع الفارق، فالعمرة أف:وأجيب عنه    

 .)٢(فكذا إحرامها، خبالف احلج
 .)٣(أنه أحد امليقاتني، فصح اإلحرام قبله، كميقات املكان -٥
أنَّ أكثر ما يف ذلك أنَّ إحرامه باحلج قبل أشهره غري جائز،  -٦

وهذا ال مينع لزومه وانعقاده على الوجه الذي عقده، كما لو 
ال حيل له ومع هذا عقده وهو البس عاملاً ذاكراً فإنَّ ذلك 

 .)٤(ينعقد إحرامه صحيحاً موجباً للدم
أنَّ اإلحرام ركن يشترط يف احلج والعمرة، فجاز أنْ يفعل يف  -٧

غري أشهر احلج، أصله طواف اإلفاضة، وال يلزم عليه 
  .      )٥(الوقوف؛ ألنه خمتص باحلج

  . أنَّ إحرامه ال ينعقد مطلقاً:القول الثَّالث
روي عن ـة مـَد املالكيـول عنـوق ،)٦(ةـنابله عند احلـو وجـوه

                                 
  ٥/٧٤ املغين )١(
  ٧/١٤٥اموع) ٢(
  ٥/٧٤املغين ) ٣(
  ٢/٣٩٢شرح العمدة ) ٤(
  ١/٥٠٩املعونة) ٥(
  ٣/٢٨٦،الفروع٢/٣٩٠شرح العمدة) ٦(
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٦٣٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(اإلمام مالك
  :أدلَّة هذا القول 

  .)٢ () الْحج أَشهر معلُومات (قول اهللا تعاىل  -١
 أنَّ تقدير الكالم زمان احلج أو أشهر احلج أشهر :وجه الداللة   

معلومات، وعليه فيجب حصر احلج يف األشهر، فيكون اإلحرام به 
 .)٣(بلها كاإلحرام بالظهر قبل الزوال، فال ينعقدق

 بأنه قياس مع الفارق؛ ألنَّ احلج البد أنْ يقع يف :وأجيب عنه   
وقته، وهو الوقوف بعرفة، فلذلك جاز اإلحرام قبل أشهره؛ ألنه ال 
يؤدي ذلك إىل اخلروج منه قبل أشهره، خبالف الصالة لو جوزنا 

 .)٤(ج منها قبل وقتهاالدخول فيها قبل وقتها خلر
أنه ال ينعقد بعمرة؛ ألنه مل يقصده، وال حبج؛ ألنَّ وقته مل  -٢

  .)٥(يدخل، كمن أحرم بالفرض قبل النفل على رواية

                                 
حاشية  ،٣/١٨مواهب اجلليل ،١٢٩القوانني الفقهية ص ،٣/٢٠٣الذخرية) ١(

  ١/٤٥٧حاشية العدوي على شرح الرسالة ،٢/٢٢الدسوقي
  ) ١٩٧(سورة البقرة آية رقم ) ٢(
  ٣/١٨مواهب اجلليل) ٣(
  ٣/١٩مواهب اجلليل) ٤(
  ٢/٣٩٠شرح العمدة) ٥(
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٦٣١ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

؛ ألنَّ وقت )١(الذي يظهر يل رجحانه أنَّ إحرامه ينعقد عمرة:الترجيح 
عقد يف مثل انعقاد احلج مل يدخل بعد، فينتقل منه إىل ما هو من جنسه وين

  .هذا الوقت وهو العمرة، للزوم اإلحرام على من تلبس به
وأما قياس أصحاب القول الثَّاين على النذر فهو قياس مع الفارق، فإنَّ 
النذر وإنْ كان مكروهاً إال أنه غري مقيد بوقت ال يصح إال فيه، خبالف 

  .احلج فإنَّ له وقتاً حمدداً يقع فيه، واهللا تعاىل أعلم
  
  
احلكم إذا جلس يف مكان فيه طيب ليشم : املسألة الثَّانية  ]١٥٠[

  .الطِّيب
  .)٢( أنَّ ذلك مباح:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل 

 ،)٤(يةـكـالـمـوال ،)٣(ةـيـفـنـحـب الــذهـو مـ   وه

                                 
  ٧/٦٥الشرح املمتع) ١(
 ،٣/١٤٨املبدع  ،٣/٣٧٦الفروع  ،٣/٨٩شرح العمدة ،٢/٤٨٦التعليق الكبري) ٢(

  ٣/٤٧٣اإلنصاف
الدر  ،٢/٤٣٩العناية مع فتح القدير ،٢/٤٣٨فتح القدير ،٢/١٩١بدائع الصنائع ) ٣(

  . ، وهو مكروه عندهم٢/٤٨٧ة ابن عابدين املختار وحاشي
حاشية الدسوقي  ،٣/١٥٤التاج واإلكليل مع مواهب اجلليل  ،٣/٣١١الذخرية) ٤(

، وجممل أحكام الطِّيب عندهم كما خلصها ١/٢٦٤جواهر اإلكليل ،٢/٦٠
= 
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٦٣٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(والشافعية
  :أدلَّة هذا القول 

 يف البدن أو الثوب، أنه مل يستعمله، والنهي ورد عن استعماله -١
وال تلبسوا من الثياب شيء مسه زعفران أو ((كما يف احلديث 

  . )٣(، والشم ال يؤثر يف الثوب وال البدن)٢( متفق عليه))ورس
  .)٤(أنه ال يسمى بذلك متطيباً -٢

  
  . أنَّ ذلك حمرم، وعليه الفدية إذا شم:القول اآلخر 

                                  
=  

 يكره مشه -ظهر لونه وأثرهما ي- أنَّ الطيب املؤنث:  حاشيته هيالدسوقي يف
ما خيفى أثره -ملذكر وا ، املكان الذي هو فيه وحيرم مسهواستصحابه ومكث يف

 يكره مشه، وأما مسه من غري شم واستصحابه ومكث مبكان هو فيه -ويظهر رحيه
  .فهو جائز 

،اموع ٧/٤٦٠فتح العزيز مع اموع  ،٢/٦٨٤الوسيط ،٢/١٦٠األم) ١(
حح ، ويف الكراهة عندهم قوالن وص٣٥١،كفاية األخيار ص٧/٢٨٠،٢٧١

  . الرافعي والنووي القول بالكراهة
كتاب احلج باب ما ال يلبس احملرم من ) مع الفتح١٥٤٢ح٣/٤٦٩(البخاري) ٢(

كتاب احلج باب ما يباح للمحرم حبج أو عمرة ) مع النووي٨/٧٣(ومسلم الثياب،
  . لبسه وما ال يباح وبيان حترمي الطيب كالمها عن ابن عمر رضي اهللا عنهما 

  ٧/١٥٩متع الشرح امل) ٣(
  ٣/٨٩،شرح العمدة٧/٤٦٠فتح العزيز مع اموع ) ٤(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٦٣٣ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

  .)١(وهو املذهب عند احلنابلة
  :ا القول أدلَّة هذ
أنه مشه قاصداً، فحرم، كما لو باشره، واملقصود بالتحرمي هو  -١

شم الطِّيب ال مباشرته، بدليل ما لو مس اليابس الذي ال يعلق 
باليد مل يكن عليه شيء، ولو رفعه خبرقة ومشه لوجبت عليه 

  .)٢(الفدية، ولو مل يباشره
نه شرعاً، وهو أنه إذا تعمد شم الطِّيب فقد وجد املمنوع م -٢

  .)٣(الطِّيب، وعليه فتجب الفدية
 الذي يظهر يل رجحانه أنه يباح شم الطِّيب مع الكراهة :الترجيح 

  .للمحِرم؛ ألنه ال يكون بذلك مستعمالً له فيدخل حتت النهي
فهو استدالل مبحل . إنَّ املقصود بالتحرمي هو الشم:    وأما قولـهم

بوجود املمنوع منه إذا شم الطِّيب ،واهللا تعاىل : همالنـزاع، وكذا قولـ
  .أعلم

                                 
 ،١٤٨،املبدع ٣/٣٧٦،الفروع ٣/٨٨،شرح العمدة٥/١٥٠،املغين ١/٩٣اهلداية ) ١(

  ٣/٤٧٣اإلنصاف
  ٣/١٤٨،املبدع ٥/١٥٠املغين ) ٢(
  ٣/١٣٤شرح الزركشي ) ٣(
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٦٣٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 حال اإلحرام إذا كانت )١(حكم لبس اِملنطَقة: املسألة الثَّالثة  ]١٥١[
  .فيها نفقة

 أنه جيوز للمحرم أنْ يلبس اِملنطَقة إذا :اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)٢(كانت فيها نفقته

  .)٣(اآلجري، وابن أيب موسى: لة أيضاًواختاره من علماء احلناب
 ،)٦(واملالكية ،)٥(ومذهب احلنفية ،)٤(وهو رواية عن اإلمام أمحد

  .)٧(والشافعية
  :   دليل هذا القول

   أنَّ اِملنطَقة ليست يف معىن لبس املخيط، واملنهي عنه هو لبس 
                                 

: قال ابن عابدين. طه بكسر امليم وفتح الطاء، اسم ملا يشد به اإلنسان وس: اِملنطَقة) ١(
،املطلع على أبواب املقنع ٣/٤١٣القاموس احمليط :انظر( .وتسمى بالفارسية كمر

  ) ٢/٤٩١،حاشية ابن عابدين١٧١ص
  ٣/٤٦٧،اإلنصاف٣/٣٧٤،الفروع٤/٨٣املستوعب) ٢(
  ٣/٤٦٧،اإلنصاف٣/٣٧٤الفروع) ٣(
 -والكفاراتاملناسك -مسائل ابن منصور الكوسج :انظر.(ابن منصور: نقلها عنه) ٤(

  ) ٢٧٠ص
  ٢/٤٩١،الدر املختار٢/٥٦٩،البحر الرائق٢/٣٥٠،فتح القدير٤/١٢٧املبسوط) ٥(
جواهر  ،٢٩٥-٢/٢٩٤شرح الزرقاين ،١٥٣الكايف ص ،١/٣٤٩املدونة) ٦(

  ١/٢٦٣اإلكليل
  ١/٥١٨،مغين احملتاج٢/٤٠٢،روضة الطالبني٢/٦٨٠،الوسيط٢/١٦٤األم ) ٧(
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٦٣٥ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

  .)١(املخيط
  

  .ل فعليه فدية ال يلبس احملرم اِملنطَقة، فإنْ فع:القول اآلخر
  . )٢(وهو رواية عن اإلمام أمحد، هي املذهب عند احلنابلة

  :   دليل هذا القول
  .)٣(، فأشبه اللباساً   أنَّ فيه ترفه
 الذي يظهر يل رجحانه  أنه ال بأس بلبس اِملنطَقة للمحِرم :   الترجيح 

ه، لعدم إذا كانت بـها نفقته، للحاجة إليها، وكذا إذا مل تكن بـها نفقت
الدليل على منع لبسها، واألصل أنَّ احملِرم ال مينع من لبس شيء إال ما ورد 

  .الدليل بتحرمي لبسه، واهللا تعاىل أعلم
  
  
احلكم إذا كان قاتل الصيد واملتسبب يف قتله :املسألة الرابعة ]١٥٢[

  .حمرمني
زاء ـجـون الـكـ أنه ي:ه اهللا تعاىل ـد رمحـار ابن حامـاخت

                                 
  ٤/١٢٧املبسوط) ١(
 ،٣/٣٧٣الفروع ،١/٢٣٩احملرر ،٥/١٢٦املغين ،٤/٨٢املستوعب ،١/٩٢اهلداية) ٢(

  ٣/٤٦٧اإلنصاف
  ٢/٣٥٢املمتع) ٣(
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٦٣٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(مابينه
،ومن مفردات )٢(   وهو رواية عن اإلمام أمحد، هي املذهب عند احلنابلة

  .)٣(املذهب احلنبلي
  :   أدلَّة هذا القول

يا :  قالواeفلما أتوا رسول اهللا ((: وفيهtحديث أيب قتادة  -١
رسول اهللا، إنا كنا أحرمنا، وقد كان أبو قتادة مل حيرم، فرأينا 

ها أبو قتادة فعقر منها أتاناً، فنـزلنا حمر وحش ، فحمل علي
. أنأكل حلم صيد وحنن حمرمون؟: فأكلنا من حلمها، مث قلنا

منكم أحد أمره أنْ حيمل : قال. فحملنا ما بقي من حلمها
فكلوا ما بقي من : قال. ال: قالوا . عليها أو أشار إليها؟

  .)٤( متفق عليه))حلمها
ل اإلشارة مبنـزلة اإلعانة على  جعe أنَّ النيب :وجه الداللة    

                                 
  ٣/٤٧٦،اإلنصاف٣/٤٠٩الفروع) ١(
 ،٣/٤٠الفروع ،٣/١٨٢شرح العمدة ،١/٢٤٠احملرر ،٥/١٨١املغين) ٢(

  ٣/٤٧٦اإلنصاف ،٣/١٥١املبدع
   ١/٣١٤املنح الشافيات ،٣/٤٧٦اإلنصاف) ٣(
كتاب جزاء الصيد باب ال يشري احملرم إىل ) مع الفتح١٨٢٤ح٤/٣٥(البخاري) ٤(

كتاب احلج باب حترمي ) مع النووي٨/١٠٩(الصيد لكي يصطاده احلالل، ومسلم
  . الصيد املأكول الربي وما أصله ذلك على احملرم

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٦٣٧ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

القتل، ومعلوم أنَّ اإلعانة على القتل توجب اجلزاء والضمان، فكذلك 
 .)١(اإلشارة
 .)٢(أنهما اشتركا يف التحرمي، فيشتركان يف اجلزاء -٢
أنه جزاء عن مقتول خيتلف باختالفه، وحيتمل التبعيض، فكان  -٣

  .)٣(واحداً، كِقيم العبيد
  

  :األقوال األخرى 
  :   للعلماء يف املسألة أربعة أقوال

  .  ما تقدم من اختيار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل ومن وافقه:أحدها
  .  على كل واحد جزاء:والقول الثَّاين

  .)٥(،ومذهب احلنفية)٤(   وهو رواية عن اإلمام أمحد
  :أدلَّة هذا القول   
  

                                 
   ٣/١٨٤شرح العمدة) ١(
   ٣/١٥١،املبدع٢/٣٥٩املمتع) ٢(
   ٣/١٥١املبدع) ٣(
   ٣/٤٧٦،اإلنصاف٣/١٥١،املبدع٣/٤١٠،الفروع١/٢٤٠احملرر) ٤(
العناية مع فتح  ،١/١٦٦االختيار  ،٢/٢٠٣بدائع الصنائع ،٤/٧٩املبسوط) ٥(

   ١/٢١١اللباب ،٣/٣القدير
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٦٣٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(القياس على كفَّارة قتل اآلدمي -١
 أمن الصيد بإحرامه، والداللة تزيل األمن؛ ألنَّ أنَّ احملِرم قد -٢

أمن الصيد يف حال قدرته ويقظته يكون بتوحشه عن الناس، 
ويف حال عجزه ونومه يكون باختفائه عن الناس ، والداللة 
تزيل االختفاء فيزول األمن، فكانت الداللة يف إزالة األمن 

 .)٢(كاالصطياد
بب إىل قتل الصيد، وهو متعٍد يف هذا أنَّ الداللة واإلشارة تس -٣

  . )٣(التسبب؛ ألنه مزيل لألمن
 عليهما جزاء واحد، إال أنْ يكون صوماً، فعلى كل واحد :القول الثَّالث

صوم تام، وإنْ كان أحدمها يهدي واآلخر يصوم ،فعلى املُهِدي حبصته، 
  . وعلى اآلخر صوم تام

  .)٤(   وهو رواية عن اإلمام أمحد
  :ل هذا القول   دلي

    أنَّ اجلزاء بدل ال كفَّارة؛ ألنَّ اهللا تعاىل عطف الكفَّارة عليه، والصوم 

                                 
   ٣/١٥١املبدع) ١(
   ٢/٢٠٤بدائع الصنائع) ٢(
   ٢/٢٠٤بدائع الصنائع) ٣(
   ٣/٤٧٦،اإلنصاف٣/١٥١،املبدع٣/٤١٠،الفروع١/٢٤٠احملرر) ٤(
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٦٣٩ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

  .)١(كفَّارة، فتكمل، ككفَّارة قتل اآلدمي
  . يكون اجلزاء على القاتل وحده:القول الرابع

  .)٤(،والشافعية)٣(، ومذهب املالكية)٢(   وهو قول عند احلنابلة
  :أدلَّة هذا القول

 ومن قَتلَه ِمنكُم متعمدا فَجزاٌء ِمثْلُ ما قَتلَ ِمن (قول اهللا تعاىل  -١
  .)٥()النعِم

أنَّ اهللا تعاىل علَّق وجوب اجلزاء بالقتل املباشر، فدلَّ : وجه الداللة   
 .)٦(على انتفائه بغريه

 نفس أنَّ الدال مل يكن منه قتل ال مبباشرة وال بسبب أثَّر يف -٢
 .)٧(املقتول، كالدال على قتل اآلدمي

أنَّ ما ال يلزمه حفظه ال يضمنه بالداللة على إتالفه، كمال  -٣

                                 
  ٣/١٥١املبدع،٣/٤١٠الفروع) ١(
   ٣/٤٧٦،اإلنصاف٣/١٥١،املبدع٣/٤١١الفروع) ٢(
   ١/٢٦٩،بلغة السالك٣/١٧٦،التاج واإلكليل ومواهب اجلليل١/٥٣٨املعونة) ٣(
 أسىن املطالب ،١/٥٢٤مغين احملتاج ،٧/٣٠٠،٢٩٤املهذب واموع ،٢/٢٢٩األم) ٤(

١/٥١٩،٥١٥   
  ) ٩٥(سورة املائدة آية رقم ) ٥(
   ١/٥٣٨املعونة) ٦(
   ١/٥٣٨املعونة) ٧(
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٦٤٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(الغري
 الذي يظهر يل رجحانه أنَّ اجلزاء على القاتل وحده؛ ألنَّ اآلية :الترجيح

نصت على أنَّ اجلزاء على القاتل، والقاتل هو املباشر للقتل دون املتسبب، 
  .وإنما على املتسبب اإلمث، واهللا تعاىل أعلم

  
  
  .احلكم إذا قتل الصيد دفاعاً عن نفسه: املسألة اخلامسة]١٥٣[

  .)٢(أنه ال جزاء عليه:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل 
  . )٦(،والشافعية)٥(،واملالكية)٤(،واحلنفية)٣(   وهو املذهب عند احلنابلة

                                 
   ٧/٢٩٤املهذب مع اموع) ١(
   ١/٩٤اهلداية) ٢(
شرح  ،١/٢٤٠احملرر ،٥/١٧٦املغين ،٤/١١٣املستوعب ،١/٣٢٢التمام) ٣(

   ٣/٤٨٣،اإلنصاف٣/١٥٥املبدع  ،٣/٤٣٩الفروع ،٣/١٣٥العمدة
،الدر ٧٤٣،مراقي الفالح ص٣/٢١،اهلداية مع فتح القدير٢/١٩٧بدائع الصنائع) ٤(

   ٧٥١-٢/٧٥٠راملختا
،التاج واإلكليل ٣١٦-٣/٣١٥،الذخرية٥٥٠-١/٥٤٩،املعونة١/٣٣٤املدونة) ٥(

   ٣/١٧٤،١٧٣ومواهب اجلليل
،فتح العزيز مع ٢/٤٢٨،روضة الطالبني٧/٣٣٨،٣٣٥املهذب واموع) ٦(

   ١/٥٢٤مغين احملتاج ،٧/٤٩٨اموع
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٦٤١ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

  :   أدلَّة هذا القول
 مخس ((:  قالeحديث عائشة رضي اهللا عنها أنَّ رسول اهللا  -١

الغراب واحلدأة : من الدواب كلهن فاسق يقتلن يف احلرم
  . )١( متفق عليه))والعقرب والفأرة والكلب العقور 

 أنَّ الشارع أَِذنَ يف قتل الفواسق لدفع أذى متوهم، :وجه الداللة    
 . )٢(فاملتحقق أوىل

  .  )٣(دفع شره، فال يضمنه كآدميأنه قتله ل -٢
  

  .أنَّ عليه اجلزاء:القول اآلخر 
  .)٥(،وزفر من احلنفية)٤(   وهو اختيار أيب بكر غالم اخلالل من احلنابلة

  :أدلَّة هذا القول   
أنه قتله حلاجة نفسه، فكان عليه الضمان، كما لو قتله  -١

                                 
احملرم من كتاب جزاء الصيد باب ما يقتل ) مع الفتح١٨٢٩ح٤/٤٢(البخاري) ١(

كتاب احلج باب ما يندب للمحرم ) مع النووي١١٥-٨/١١٣(الدواب، ومسلم
  وغريه قتله من الدواب يف احلل واحلرم 

   ٣/١٥٥املبدع) ٢(
   ٣/١٥٥املبدع) ٣(
   ٣/٤٨٤،اإلنصاف١/٣٢٢،التمام١/٩٤اهلداية) ٤(
   ٣/٢١،اهلداية مع فتح القدير٢/١٩٧بدائع الصنائع) ٥(
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٦٤٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(ليأكله
 وال تسقط احلرمة إال بفعل أنَّ احملرم للقتل قائم وهو اإلحرام، -٢

احملِرم، وأما فعل احليوان فال يسقط حرمة القتل، كما إذا صال 
  . )٢(مجل على إنسان فقتله فإنه يضمنه عند احلنفية

بأنَّ اإلحرام قائم، وأثره يف أنْ ال يتعرض احملِرم للصيد، :وأجيب عنه    
فع األذى عن نفسه وال يوجب حتمل األذى، بل جيب على اإلنسان أنْ يد

صيانة لـها من الـهالك، وأما القياس على اجلمل الصائل فمع الفارق، 
  .)٣(فعصمته تثبت حقاً لصاحبه، ومل يوجد منه ما يسقط العصمة

 الذي يظهر يل رجحانه أنَّ من قتل حيواناً صال عليه ال :الترجيح    
فسه، وإذا مل يتحقق ؛ ألنَّ اإلنسان مطلوب منه الدفاع عن ن)٤(جزاء عليه

ذلك إال بقتل العدو فله قتله، ولو كان إنساناً آخر، فضالً عن أنْ يكون 
هذا العدو حيواناً مفترساً، ويؤيد هذا احلديث السابق الذي أباح قتل 

  .الدواب الفواسق يف اِحللِّ واحلرم
   وأما قياسهم على ما إذا قتله ليأكله، فقياس مع الفارق، فمن قتله 

يأكله فقد ابتدأ فعل ما نهي عنه، وأما من قتله دفاعاً عن نفسه فلم يبتدئ ل
                                 

   ١/٣٢٢التمام) ١(
   ٢/١٩٧ بدائع الصنائع)٢(
   ٢/١٩٧بدائع الصنائع) ٣(
   ٧/١٦٨الشرح املمتع ) ٤(
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٦٤٣ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

فعل املنهي عنه، بل فعل أمراً مطلوباً منه، وهو الدفاع عن نفسه، واهللا 
  .تعاىل أعلم
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  يف الفدية وجزاء الصيد واهلدي واإلحصار: املبحث الثَّالث 
  :وفيه ست مسائل

  .وجوب فدية الوطء يف الفرج على املرأة املطاوعة:ىل املسألة األو
من وجب عليه الصيام لعدم اهلدي، مث وجده قبل :املسألة الثَّانية 

  .الشروع يف الصيام،فهل جيزئ  عنه الـهدي؟
  . اشتراك اجلماعة يف قتل الصيد:املسألة الثَّالثة 
لطري إذا كان أكرب من مقدار الفدية فيما ال مثل له من ا:املسألة الرابعة 

  .احلمام
  .هل جتزئ اجلَماء يف الـهدي واألضحية؟:املسألة اخلامسة 
  .ما يتحلل به من فاته احلج:املسألة السادسة 
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٦٤٧ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

وجوب فدية الوطء يف الفرج على املرأة :املسألة األوىل ]١٥٤[
  .املطاوعة

  .)١(رأة املطاوعةأنه ال فدية على امل:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل 
  .)٢(وصححه ابن عقيل، وغريه
  .)٤(وقول عند الشافعية ،)٣(وهو رواية عن اإلمام أمحد

  :   أدلَّة هذا القول
  .)٥(أنه ال وطء منها -١

 بأنه قد وجد اجلماع منها، بدليل أنها جيب عليها :وأجيب عنه   
 .)٦(احلد كالرجل إذا زنت

 امرأته وهي صائمة، وطاوعته القياس على ما لو جامع الرجل -٢
  .)٧(على ذلك، ففي رواية عند احلنابلة ال تلزمها الكفَّارة

                                 
   ٣/٥٢١،اإلنصاف٣/٣٩١الفروع) ١(
  ٣/٥٢١،اإلنصاف٣/٣٩١الفروع) ٢(
   ٣/٥٢١،اإلنصاف٣/١٨٠،املبدع٣/٣٩١الفروع) ٣(
 مغين احملتاج ،٧/٣٩٥اموع ،٧/٤٧٥فتح العزيز مع اموع ،٢/٦٨٨الوسيط) ٤(

  ٢/٣٢٩عني وإعانة الطالبنيفتح امل ،١/٥٢٣
   ٣/٥٢١،اإلنصاف٣/٣٩١الفروع) ٥(
  ٣/١٨٠املبدع) ٦(
  ) ٣/٣٢املبدع: وانظر الرواية يف الصيام يف(،٣/١٨٠،املبدع٣/٣٩١الفروع) ٧(
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٦٤٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 بأنَّ الصحيح من الروايتني أنه تلزم املرأة املطاوعة :   وجياب عنه
  .)١(الكفَّارة

  
  . )٢( أنه جتب الفدية على املرأة املطاوعة:القول اآلخر 

 ،)٤(واحلنفية ،)٣( عند احلنابلةوهو رواية عن اإلمام أمحد، هي املذهب
  .)٦(وقول عند الشافعية ،)٥(واملالكية

  :   أدلَّة هذا القول
ما روي عن عدد من الصحابة رضي اهللا عنهم من قولـهم  -١

بلزوم اهلدي، فقد روى البيهقي ذلك عن عمر بن اخلطاب 
                                 

   ٣/٣٢املبدع) ١(
واختلف يف مقدارها يف املذهب فروي عن اإلمام أمحد أنه جتب على كِل من ) ٢(

يح من املذهب، وروي عنه أنه جتزىء بدنة واحدة املتجامعني بدنة وهو الصح
  ) ٣/٥٢١،اإلنصاف١٦٨-٥/١٦٧املغين:انظر( .عنهما

   ٣/٥٢١،اإلنصاف٣/١٨٠،املبدع٣/٢٩٠،الفروع١٦٨-٥/١٦٧املغين) ٣(
اجلوهرة  ،١/١٦٤االختيار ،٢/٢١٧بدائع الصنائع ،٦٧خمتصر الطحاوي ص) ٤(

   ١/٢٩٦بدر املتقى مع جممع األر ،١/٢٤٨النرية
شرح  ،٣/١٦٩التاج واإلكليل ومواهب اجلليل ،٣/٣٤٣الذخرية ،١٦٠الكايف ص) ٥(

   ٢/٣٠٨الزرقاين
مغين  ،٧/٣٩٥اموع ،٧/٤٧٥فتح العزيز مع اموع ،٢/٦٨٨الوسيط) ٦(

   ١/٥٢٣احملتاج
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٦٤٩ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

وعلي بن أيب طالب وأيب هريرة وابن عمر وابن عباس وابن 
  .)١( عنهمعمرو رضي اهللا

 .)٢(أنها أحد املتجامعني من غري إكراه، فلزمتها فدية، كالرجل -٢
أنَّ األصل مساواة الرجل املرأة ما مل يقم دليل على  -٣

 .)٣(التخصيص
أنها اشتركت يف السبب املوجب، فكما لو اشتركت يف  -٤

  . )٤(القتل
أة  الذي يظهر يل رجحانه  أنه جتب الفدية على املر:   الترجيح 

املطاوعة، وذلك حلصول اجلماع منها باختيارها، واجلماع يف احلج 
يوجب الفدية، وال فرق بني الرجل واملرأة، لعدم ورود الدليل على 

  .التفريق بينهما، واهللا تعاىل أعلم

                                 
وصحح إسناد الرواية عن ابن عمر وابن عباس وابن ) ١٦٨-٥/١٦٧(البيهقي) ١(

  . عمرو رضي اهللا عنهم
   ٥/١٦٨املغين) ٢(
   ٢/٣٨٩املمتع) ٣(
   ٣/٢٩٠الفروع) ٤(
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٦٥٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

من وجب عليه الصيام لعدم الـهدي،مث وجده :املسألة الثَّانية ]١٥٥[
  .)١( عنه الـهدي؟قبل الشروع يف الصيام، فهل جيزئ

  .)٢( أنه ال جيزئه:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  :دليل هذا القول

 وهذا على القول -بأنَّ الصوم صار هنا أصالً ال بدالً: ميكن االستدالل له
 فال جيوز االنتقال عنه إال مع -بأنَّ االعتبار يف الكفَّارات حبال الوجوب

  . )٣(عدم االستطاعة
  

  .أنه جيزئه :القول اآلخر
  .)٤(وهو املذهب عند احلنابلة

  :   دليل هذا القول
  

                                 
إذا عدم احلاج الذي جيب عليه الـهدي وهو املتمتع والقارن : وصورة املسألة هي) ١(

الـهدي، فإنه ينتقل إىل الصيام، فإذا وجد الـهدي قبل أن يشرع يف الصيام الذي 
نه ال جيزئه إال هو بدل الـهدي، فهل له بعد ذلك أن يهدي وجيزئه ذلك أو أ

  .الصوم؟
   ٣/٥١٧اإلنصاف،)١٦( القاعدة رقم٢١قواعد ابن رجب ص) ٢(
  ٣/٥١٧اإلنصاف: انظر) ٣(
   ٣/٥١٧،اإلنصاف٢١قواعد ابن رجب ص) ٤(
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٦٥١ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

  .   )١(أنه األصل يف اجلملة، وإنما سقط رخصة
 الذي يظهر يل رجحانه أنه جيزئه؛ ألنه هو األصل، واهللا تعاىل :الترجيح

  .أعلم
  
  
  .اشتراك اجلماعة يف قتل الصيد:املسألة الثَّالثة ]١٥٦[

  .)٢( أنَّ عليهم جزاًء واحداً:مد رمحه اهللا تعاىلاختار ابن حا
  .)٥(،والشافعية)٤(، هي املذهب عند احلنابلة)٣(وهو رواية عن اإلمام أمحد

  :   أدلَّة هذا القول
أنه بدل متلف يتجزأ، فإذا اشترك اجلماعة يف إتالفه قسم  -١

  .)٦(البدل بينهم، كِقيم املتلفات
                                 

   ٢١قواعد ابن رجب ص) ١(
   ٣/٥٤٧،اإلنصاف٣/٤٠٩الفروع) ٢(
ملناسك ا-مسائل ابن منصور الكوسج :انظر.(ابن منصور وابن هانئ: نقلها عنه) ٣(

  ) ١/١٦٣، مسائل ابن هانئ٣٣٢ ص-والكفارات
 ،٣/٢٠٠املبدع ،٣/٤٠٩الفروع ،٥/٤٢٠املغين ،٤/١٧٥املستوعب ،١/٩٧اهلداية) ٤(

   ٣/٥٤٧اإلنصاف
املهذب  ،٧/٥٠٨الوجيز وفتح العزيز مع اموع ،٢/٢٢٧األم) ٥(

  ٣/٣١٦حلية العلماء ،٧/٤٣٦،٤٢٤واموع
   ٧/٤٢٤املهذب مع اموع) ٦(
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٦٥٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

باختالفه، فكان واحداً؛ أنه جزاء عن مقتول خيتلف  -٢
 .)١(كالدية

أنَّ اجلزاء لو تعدد لتعدد القاتل لكان ذلك زائداً على املثل،  -٣
 .)٢(وهو خالف النص

  .)٣(أنَّ الكفَّارة بدل احملل، فاحتدت باحتاده، كالدية -٤
  

  : األقوال األخرى
  :للعلماء يف املسألة ثالثة أقوال 

  .ه اهللا تعاىل ومن وافقه ما تقدم من اختيار ابن حامد رمح:أحدها
  . على كل واحد منهم جزاء كامل:والقول الثَّاين   

  .)٦(،واملالكية)٥(،ومذهب احلنفية)٤(   وهو رواية عن اإلمام أمحد

                                 
   ٢/٤١٠،املمتع٥/٤٢١املغين) ١(
   ٢/٤١٠املمتع) ٢(
   ٥/٤٢١املغين) ٣(
   ٣/٥٤٧،اإلنصاف٣/٢٠٠،املبدع٣/٤١٠،الفروع٥/٤٢٠،املغين٤/١٧٦املستوعب) ٤(
،بدائع ٢٧٠،رؤوس املسائل ص٨١-٤/٨٠،املبسوط٧١خمتصر الطحاوي ص) ٥(

   ٣/٣٦،اهلداية مع فتح القدير٢/٢٠٢الصنائع
،جواهر ١/٢٩٦، الشرح الصغري مع بلغة السالك١٥٧،الكايف ص١/٥٣٩املعونة) ٦(

   ١/٢٧٥األكليل
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٦٥٣ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

  :أدلَّة هذا القول
 ومن قَتلَه ِمنكُم متعمدا فَجزاٌء ِمثْلُ ما قَتلَ ِمن (قوله تعاىل -١

  .)١() النعِم
 :وجها الداللة

تتناول كل واحد من القاتلني على حياله، كما ) من(  أنَّ كلمة:األول
 ومن يقْتلْ مؤِمنا متعمدا فَجزاؤه جهنم خاِلدا ِفيها (يف قوله تعاىل 

 .)٣)(٢() وغَِضب اللَّه علَيِه ولَعنه وأَعد لَه عذَابا عِظيما
 .          )٤( أنَّ اخلطاب يف اآلية عام لكل قاتل يف نفسه:لثَّاينوا
أنَّ الواجب على احملِرم جزاء فعله، وفعل كل واحد من  -٢

الفاعلني كامل، جىن به على إحرام كامل، فيجعل يف حق كل 
 .)٥(واحد منهم كأنه ليس معه غريه، كما يف كفَّارة القتل

فارق، فكفَّارة الصيد تتجزأ، وهي  بأنه قياس مع ال:وأجيب عنه   
ر املقتول وكربه، وجيب إذا جرح الصيد بقدر ـف بصغـختتل

ر ـلف بصغـال ختتـل لآلدمي فـارة القتـالنقصان، وأما كفَّ

                                 
  ) ٩٥(سورة املائدة آية رقم) ١(
  ) ٩٣(سورة النساء آية رقم) ٢(
   ٢/٢٠٢بدائع الصنائع) ٣(
   ١/٥٣٩املعونة) ٤(
  ٤/٨١املبسوط) ٥(
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٦٥٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 .)١(املقتول وكربه
أنَّ كل واحد منهم بالشركة يصري جانياً، واجلناية متعددة،  -٣

 .)٢(فيتعدد اجلزاء بتعدد اجلناية
 .)٣(م أتلف صيداً ممنوعاً من إتالفه، كاملنفردأنه حمِر -٤
أنه معىن تتصف به اجلماعة واآلحاد، ولو انفرد كل واحد به  -٥

لزمته كفَّارة كاملة، فكذلك إذا أُشترك فيه، كاجلماعة إذا 
اشتركت يف احللف على شيء واحد، فإنَّ على كل واحد 

  .)٤(كفَّارة كاملة
، إال أنْ يكون صوماً فعلى كل اًزاء واحد أنَّ عليهم ج:القول الثَّالث   

واحد صوم تام، وإنْ كان أحدمها يهدي واآلخر يصوم، فعلى املُهدي 
  .حبصته وعلى اآلخر صوم تام

  .)٥(   وهو رواية عن اإلمام أمحد
  : أدلَّة هذا القول

أنَّ اجلزاء ليس بكفَّارة، وإنما هو بدل، بدليل أنْ اهللا تعاىل  -١
                                 

   ٥٠٩-٧/٥٠٨فتح العزيز مع اموع) ١(
   ٣/٣٦الكفاية مع فتح القدير) ٢(
   ١/٥٣٩املعونة) ٣(
   ١/٥٣٩املعونة) ٤(
   ٣/٥٤٧،اإلنصاف٣/٢٠٠،املبدع٣/٤١٠،الفروع٤٢١-٥/٤٢٠املغين) ٥(
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٦٥٥ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

ارة، والصوم كفَّارة، فيكمل، ككفَّارة قتل عطف عليه الكفَّ
  .)١(اآلدمي

أنه صيام يف كفَّارة، فوجب تكميله يف حق اجلماعة، كاليوم  -٢
  .)٢(الواحد

  
  
مقدار الفدية فيما ال ِمثْل له من الطري إذا :املسألة الرابعة  ]١٥٧ [

  .)٣(كان أكرب من احلمام
  .)٤(يه شاة أنَّ ف:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
ابن أيب موسى، وصححه شيخ اإلسالم، : واختاره من علماء احلنابلة أيضاً

  .   )٥(وقدمه ابن رزين

                                 
  ٥/٤٢١املغين) ١(
  ١/٣٢١التمام) ٢(
احلُباري والكركي والكَروان واحلَجل واِإلوز، : املراد مبا هو أكرب من احلمام) ٣(

   .وكذلك الكبري من طري املاء، وما أشبه ذلك
  ) ٣/٥٤٣،اإلنصاف٢/٤٠٧املمتع:انظر(     

   ٣/٥٤٣،اإلنصاف٤/١٦٧املستوعب) ٤(
  ٣/٥٤٣،اإلنصاف٣/٣٠٢شرح العمدة) ٥(
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٦٥٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(وهو قول عند الشافعية
  :   دليل هذا القول

  .)٢(    أنَّ إجياب الشاة يف احلمام تنبيه على إجيابـها فيما هو أكرب منه
  

  . جتب فيه قيمته:القول اآلخر 
واألصح عند  ،)٥(واملالكية ،)٤(واحلنفية ،)٣(هب عند احلنابلةوهو املذ
  .)٦(الشافعية

  :أدلَّة هذا القول   
 ومن قَتلَه ِمنكُم متعمدا فَجزاٌء ِمثْلُ ما قَتلَ ِمن (قوله تعاىل -١

                                 
   ٣/٣١٧،حلية العلماء٢/٦٩٨،الوسيط٧/٤٣١،٤٢٤املهذب واموع) ١(
   ٥/٤١٤املغين) ٢(
 ،٣/١٩٧املبدع ،٣/٤٣٣الفروع ،٣/٣٠١،شرح العمدة٥/٤١٤،املغين١/٩٦اهلداية) ٣(

   ٣/٥٤٣اإلنصاف
املختار مع  ،٢/١٩٨بدائع الصنائع ،٤/٨٢املبسوط ،٧١حاوي صخمتصر الط) ٤(

   ١/١٦٧االختيار
 ،٢/٣٢٢شرح الزرقاين ،١/٢٧٩،خمتصر خليل مع جواهر اإلكليل١٥٧الكايف ص) ٥(

   ٢/٨٢حاشية الدسوقي
 ،٧/٤٣١،٤٢٤املهذب واموع ،٩٠اإلقناع يف الفقه الشافعي ص ،٢/٢١٧األم) ٦(

   ٣/٣١٧،حلية العلماء ٢/٦٩٨الوسيط
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٦٥٧ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

  .)١() النعِم
 معروفاً أنَّ الطائر خرج من أنْ يكون له ِمثْل، وكان:وجه الداللة   

بأنه داخل يف التحرمي، فاملثل فيه بالقيمة إذا كان ال ِمثْل له من 
 .)٢(النعم
أنَّ القياس يقتضي وجوب القيمة يف مجيع الطري، وتركناه يف  -٢

احلمام إلمجاع الصحابة رضي اهللا عنهم، ففي غريه يرجع إىل 
 .)٣(األصل

  .)٤(كمال اآلدميأنه ال ِمثْل لـها من النعم، فضمن بالقيمة،  -٣
 الذي يظهر يل رجحانه ما رجحه الشيخ حممد بن صاحل :   الترجيح 

العثيمني حفظه اهللا تعاىل وهو أنه جتب يف الطري القيمة إذا كان أكرب من 
احلمام ومل يكن له ِمثْل من بـهيمة األنعام، وإنْ كان له ِمثْل من بـهيمة 

  .واهللا تعاىل أعلم، عمالً باآلية، )٥(األنعام ففيه مثله
  
  

                                 
  ) ٩٥(سورة املائدة آية رقم) ١(
   ٢/٢١٧األم) ٢(
  ٢/٢١٧،املمتع٥/٤١٤املغين) ٣(
   ١/٥٢٦،مغين احملتاج٧/٤٢٤املهذب ) ٤(
   ٧/٢٤٧الشرح املمتع) ٥(
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٦٥٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  . يف الـهدي واألضحية؟)١(هل جتزئ اجلَماء:املسألة اخلامسة ]١٥٨[
 أنه ال جتزئ اجلَماء يف الـهدي :اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

  .)٢(واألضحية
  .)٣(وقدمه يف الـهداية، واملستوعب، واخلالصة

  :دليل هذا القول
فاليت ال قرن لـها بالكلية أوىل أنْ أنَّ ما ذهب نصف قرنـها ال جتزئ، 

  .)٤(ال جتزئ
 بأنه قياس مع الفارق، فاليت كسر قرنـها يكون كسره :وأجيب عنه

  .)٥(سبباً لنقصان حلمها ظاهراً، خبالف اليت مل ينبت لـها قرن
  

  . أنها جتزئ:القول اآلخر 
 ،)٦(ةـلـابـالـحنـمــذهــب عـنـد ــوهــو ال

                                 
املطلع على أبواب :انظر( .بفتح اجليم وتشديد امليم واملد، اليت القرن هلا: اجلَماء هي) ١(

  )  ٢٠٥املقنع ص
   ٤/٨١،اإلنصاف٥/١٣،٤٦٣/٣٧٢،املغين٤/٣٦٣املستوعب،١/١٠٩اهلداية) ٢(
  ٤/٨١،اإلنصاف٤/٣٦٣،املستوعب١/١٠٩اهلداية) ٣(
   ٢/٥٠٠املمتع) ٤(
   ٢/٥٠٠املمتع) ٥(
   ٤/٨١،اإلنصاف٣/٥٤٣،الفروع٥/١٣،٤٦٣/٣٧٢املغين ) ٦(
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٦٥٩ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

١(ةواحلنفي(، واملةالكي)٢(، ةوالشافعي)٣( .  
  :   أدلَّة هذا القول

 خيل باملقصود، ومل يرد فيه أنَّ عدم ذلك ال ينقص اللحم، وال -١
  .)٤(، فوجب أنْ جيزئنـهي

  .)٥(أنَّ القرن ال منفعة فيه لألكل -٢
 الذي يظهر يل رجحانه أنها جتزئ؛ ألنه ليس مبرض وال :   الترجيح

  .هللا تعاىل أعلمعيب خيلُّ باملقصود، وا
  
   
  .ما يتحلل به من فاته احلج:املسألة السادسة ]١٥٩[

 أنَّ إحرامه باحلج ال ينقلب عمرة، ولكن :اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

                                 
، كرت الدقائق وتكملة البحر ١/١٧٤،املختار واالختيار٣/٢٣٥الكتاب واللباب) ١(

  ٨/٣٢٣،٣٢١الرائق
 ،١/٣٠٨خمتصر خليل وجواهر اإلكليل ،١٩٠،القوانني الفقهية ص١/٦٦٣املعونة) ٢(

   ١/٣٧١شرح زروق ،٣/٢٤٠التاج واإلكليل
،كفاية األخيار ٢/٤٦٥،روضة الطالبني٨/٤٠٢،٣٩٩،املهذب واموع٢/٢٤٥األم) ٣(

  . ، مع الكراهة عندهم١٣٣،كفاية احملتاج ص٧٨٦ص
   ٢/٥٠٠،املمتع١٣/٣٧٢املغين) ٤(
   ١/٦٦٣املعونة) ٥(
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٦٦٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(يتحلل منه بعمل عمرة
صاحب الفائق، وجزم به يف احملرر، : واختاره من علماء احلنابلة أيضاً

  .)٢(دامةوالوجيز، وهو ظاهر كالم ابن ق
 ،)٥(، واملالكية)٤(ةومذهب احلنفي ،)٣(دم أمحان اإلمع   وهو رواية 

  .)٦(والشافعية
                                 

شرح  ،٢/٤٨٦املمتع ،٥/٤٢٦املغين ،٤/٢٩٥املستوعب ،٣/٨٧٧التعليق الكبري) ١(
 ونقل عن ،٤/٦٣،٦٢اإلنصاف ،٣/٢٦٨، املبدع٣/٥٣٢الفروع ،٣/٦٦٢العمدة

وهو رواية عن اإلمام أمحد، وميكن . يتحلل بطواف وسعي فقط: ابن حامد أنه قال
ه يتحلل بعمل عمرة؛ ألنَّ احملِرم يبقى له من أركان محل هذا القول على القول بأن

العمرة الطواف والسعي، فإذا جاء ما فإنه يكون قد أتى بعمل عمرة، واهللا تعاىل 
  .  أعلم

 ،٢/٣٨٨الوجيز ،٣/٦٦٢شرح العمدة ،١/٢٤٢احملرر ،١٧١العمدة ص) ٢(
  ٦٣-٤/٦٢اإلنصاف ،٣/٢٦٨املبدع

املناسك - مسائل ابن منصور الكوسج :رانظ(  .ابن منصور :نقلها عنه) ٣(
  ) ٣٠٦ ص-والكفارات

 ،٤/١٧٤املبسوط ،)٤٣١ح ١٤٧ص(موطأ اإلمام مالك برواية حممد بن احلسن ) ٤(
   ٣/٦٠اهلداية وفتح القدير ،٢/٢٢٠بدائع الصنائع

الشرح  ،٣/٢٠٠،١٩٨التاج واإلكليل ومواهب اجلليل ،١٦١-١٦٠الكايف ص) ٥(
   ١/٣٠٥الصغري مع بلغة السالك

-٨/٢٨٥املهذب واموع ،٤/٢٣٦احلاوي ،١٦٧-٨/١٦٦خمتصر املزين مع األم) ٦(
   ٣/٣٥٤،حلية العلماء٥٢-٨/٤٧الوجيز وفتح العزيز مع اموع ،٢٩٠،٢٨٦
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٦٦١ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

  :أدلَّة هذا القول   
من ((: قالeأنَّ رسول اهللا :عن ابن عمر رضي اهللا عنهما -١

وقف بعرفات بليل فقد أدرك احلج، ومن فاته عرفات بليل 
 أخرجه ))من قابلفقد فاته احلج، فليحل بعمرة، وعليه احلج 

  .)١(الدارقطين
 جاء يوم النحر، )٢(أنَّ هبار بن األسود:(عن سليمان بن يسار -٢

يا أمري املؤمنني، أخطأنا الِعدة، :  ينحر بدنه، فقالtوعمر 
اذهب إىل : tكنا نرى أنَّ هذا اليوم يوم عرفة، فقال له عمر 

عاً، أنت ومن مكة فطف بالبيت سبعاً، وبني الصفا واملروة سب
معك، وأحنر هدياً إنْ كان معك، مث احلقوا أو قصروا، 
وارجعوا، فإذا كان قابل فحجوا واهدوا، فمن مل جيد فليصم 

أخرجه اإلمام مالك ) ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجعتم
 . )٣(والبيهقي

                                 
  . رمحة بن مصعب ضعيف ومل يأت به غريه: وقال) ٢/٢٤١(سنن الدارقطين) ١(
بن املطلب القرشي األسدي، أسلم بن األسود -بفتح اهلاء وتشديد الباء-هبار: هو) ٢(

،اإلصابة يف متييز ٢/١٣٥ذيب األمساء واللغات:انظر ترمجته يف.(بعد الفتح
  ) ٢٨١-٦/٢٧٩الصحابة 

 ،)٥/١٧٤(والبيهقي ،)٤٣١ح١٤٧ص( موطأ اإلمام مالك برواية حممد بن احلسن) ٣(
  ) ١١٣٢و١٠٦٨ح٤/٣٤٤،٢٦٠(وصحح إسناده األلباين يف اإلرواء 
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٦٦٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

خرج حاجاً حىت إذا )١(tأنَّ أبا أيوب :(عن سليمان بن يسار -٣
بادية من طريق مكة أضل رواحله، وأنه قدم على عمر كان بال

اصنع :  يوم النحر، فذكر ذلك له، فقال لهtبن اخلطاب 
كما يصنع املعتمر مث قد حللت، فإذا أدركت احلج قابل فحج 

أخرجه اإلمام الشافعي ) وأهد ما تيسر من الـهدي
 . )٢(والبيهقي

ك عرفة فيقف ومن مل يدر: (عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال -٤
بـها قبل أنْ يطلع الفجر فقد فاته احلج، فليأت البيت فليطف 
به سبعاً، ويطوف بني الصفا واملروة سبعاً، مث ليحلق أو يقصر 

 .)٣(أخرجه اإلمام الشافعي والبيهقي) إنْ شاء
أنَّ إحرامه انعقد بأحد النسكني، فلم ينقلب إىل اآلخر، كما  -٥

                                 
لد بن زيد بن كليب بن ثعلبة األنصاري النجاري، معروف بامسه وكنيته، خا: هو) ١(

 املدينة، تويف يف وصل حينما eشهد العقبة وبدراً وما بعدها، ونزل عليه النيب 
انظر .(هـ٥٥هـ وقيل ٥٢هـ وقيل ٥١هـ، وقيل ٥٠غزاة القسطنطينية سنة 

  ) ٩٠-٢/٨٩ييز الصحابة، اإلصابة يف مت٢/١٧٧ذيب األمساء واللغات :ترمجته يف
وصحح إسناده النووي يف ،)٥/١٧٤(والبيهقي،)مع األم٨/٤٩٠(مسند الشافعي) ٢(

  ) ١١٣٢ح٤/٣٤٤(،واأللباين يف اإلرواء٨/٢٩١اموع
وصحح إسناده النووي يف  ،)٥/١٧٤(والبيهقي ،)مع األم٨/٤٩٠(مسند الشافعي) ٣(

   ٨/٢٩٠اموع
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٦٦٣ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

 .)١(لو أحرم بالعمرة
حرام باحلج أوجب عليه أفعاله كلها، فتعذر الوقوف أنَّ اإل -٦

وما يتبعه ال يوجب تعذر الطواف وما يتبعه، فوجب أنْ يكون 
  .)٢(هذا الطواف هو الطواف الذي أوجبه إحرام احلج

،وبين أنَّ من مل يدركها )٣())احلج عرفة((: قالeبأنَّ النيب :   وأجيب عنه
أعمال احلج لكان إنما فاته بعض مل يدرك احلج، فلو كان قد بقي بعض 

احلج ((أعمال احلج، ولكان قد أدرك بعض احلج، ومل يكن فرق بني قوله
 واحلج الطواف بالبيت،لو كان كل منهما ميكن فعله مع فوات ))عرفة

 عِلم أنَّ سائر أفعال احلج معلَّقة به، فإذا ))احلج عرفة((اآلخر، فلما قال
  . )٤(ه، وإذا انتفى امتنع أنْ يوجد غريهوِجد أمكن أنْ يوجد غري

   
  . أنَّ إحرامه ينقلب عمرة:القول اآلخر

وقول أيب يوسف  ،)٥(وهو رواية عن اإلمام أمحد، هي املذهب عند احلنابلة

                                 
   ٢/٤٨٦،املمتع٥/٤٢٦املغين) ١(
   ٣/٦٦٣رح العمدةش) ٢(
  )  ٣٩٧(تقدم خترجيه ص) ٣(
   ٣/٦٦٣شرح العمدة) ٤(
 شرح العمدة ،٢/٤٨٧املمتع ،٥/٤٢٦املغين ،٤/٢٩٣املستوعب ،١/١٠٧اهلداية) ٥(

   ٤/٦٣، اإلنصاف٥/٥٣٢الفروع، ٦٦٢-٣/٦٦١
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٦٦٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(من احلنفية
  :أدلَّة هذا القول   

استدلوا مبا استدل به أصحاب القول األول من املنقول عن  -١
ضي اهللا عنهم، ومل يعرف لـهؤالء  وعن صحابته رeالنيب 

  .)٢(الصحابة خمالف فكان إمجاعاً
أنَّ الصحابة رضي اهللا عنهم صرحوا بأنَّ جيعلها عمرة، وهذا  -٢

دليل بين يف أنه جيعل إحرامه باحلج عمرة، ويهل بـها، كما 
 .)٣(قد جيعل الرجل صالة الفرض نفالً

 .)٤( العمرةأنَّ التحلل بطواف العمرة إنما يكون بإحرام -٣
أنَّ قلب احلج إىل العمرة جيوز من غري سبب، فمع احلاجة  -٤

 .)٥(أوىل
أنه يفعل أفعال املعتمر خاصة، فكان معتمراً، كاحملِرم  -٥

 .)٦(بالعمرة

                                 
   ٢/٢٢٠،بدائع الصنائع٤/١٧٥املبسوط) ١(
   ٢/٤٨٧املمتع) ٢(
   ٣/٦٦٣شرح العمدة) ٣(
   ٤/١٧٥املبسوط) ٤(
   ٥/٤٢٦املغين) ٥(
   ٢/٤٨٧املمتع) ٦(
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٦٦٥ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

أنَّ اإلحرام إما أنْ يؤدى به حج أو عمرة، فأما عمل عمرة  -٦
  .)١(فال

لب عمرة؛ ألنه ظاهر  الذي يظهر يل رجحانه أنَّ إحرامه ينق:الترجيح   
ما تقدم ذكره عن الصحابة رضي اهللا عنهم، وقوة أدلة القائلني بـهذا 

  .القول العقلية، واهللا تعاىل أعلم
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
   ٥/٥٣٢الفروع) ١(
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  يف اجلهاد وأحكام أهل الذمة: الفصل الرابع
  

  :وفيه ست مسائل
من مات من املهادنني بعد احلول، هل تؤخذ اجلزية من : املسألة األوىل

  .كته؟تر
املقدار الذي يؤخذ منه العشر إذا اجتر احلريب أو الذمي : املسألة الثَّانية
  .إىل املسلمني
  . هل يؤخذ العشر من الذمي كلما دخل للتجارة؟: املسألة الثَّالثة
  .حكم ما أحياه الذمي: املسألة الرابعة
  .دخول أهل الذمة احلرمني لغري الضرورة: املسألة اخلامسة

  .إقامة حد الزىن على أهل الذمة: لسادسةاملسألة ا
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٦٦٩ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

من مات من املهادنني بعد احلول، هل تؤخذ : املسألة األوىل]١٦٠[
  .اجلزية من تركته؟

  .)١(أنَّ اجلزية تؤخذ من تركته:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)٣(والشافعية ،)٢(وهو ظاهر كالم اإلمام أمحد، واملذهب عند احلنابلة

  : أدلَّة هذا القول  
أنَّ اجلزية دين وجب عليه يف حياته، فلم تسقط مبوته، كدين  -١

  .)٤(اآلدمي
 بأنَّ القول بأنها دين فال تسقط باملوت، إنما يتأتى :وأجيب عنه    

على أصل من ال يسقطها باإلسالم، وأما من أسقطها باإلسالم فال 
 .)٥(يصح منه هذا االستدالل

 .)٦(ما لو طرأ مانع بعد احلول، فإنها ال تسقطالقياس على  -٢

                                 
   ٤/٢٢٨،اإلنصاف١/١٢٥،اهلداية٣/٣٨٤الروايتني والوجهني) ١(
 ،١/٦٠أحكام أهل الذمة ،٢/١٨٤احملرر ،١٣/٢٢٢املغين ،١/١٢٥اهلداية) ٢(

   ٤/٢٢٨اإلنصاف ،٦/٢٦٦الفروع
،،روضة ٣٢٠تنبيه ص،ال١٤/٣١٢،احلاوي١٨٥األحكام السلطانية للماوردي ص) ٣(

   ٩/٢٨٦،حتفة احملتاج٤/٢٤٩،املنهاج ومغين احملتاج٧/٥٠١الطالبني
   ٣/٦٣٤،املمتع١٣/٢٢٢،املغين٣/٣٨٤الروايتني والوجهني) ٤(
   ١/٦٠أحكام أهل الذمة) ٥(
   ٣/٤١٢املبدع) ٦(
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٦٧٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

أنَّ اجلزية عوض عن حقن دمه، وإقراره يف دار اإلسالم على  -٣
  .)١(كفره، فلم يسقط ما وجب منها مبوته كاألجور

  
  . أنها تسقط:القول اآلخر

  .)٤(،واملالكية)٣(،وهو مذهب احلنفية)٢(واختاره القاضي من احلنابلة
  :لقولأدلَّة هذا ا   

أنَّ اجلزية إنما وجبت من طريق العقوبة بدالً عن القتل، بدليل  -١
، )٥()  حتى يعطُوا الِْجزيةَ عن يٍد وهم صاِغرونَ(قوله تعاىل 

  . )٦(والعقوبات ال تستوىف بعد املوت
 . )٧(أنها تسقط باإلسالم، فتسقط باملوت، كما قبل احلول -٢

                                 
   ٣١٣-١٤/٣١٢احلاوي) ١(
 ،١/١٢٥اهلداية ،٣/٣٨٤الروايتني والوجهني ،١٦٠األحكام السلطانية ص) ٢(

    ٤/٢٢٨اإلنصاف ،١/٦٠أحكام أهل الذمة ،٢/١٨٤احملرر ،١٣/٢٢٢املغين
 ،٧/١١٢،بدائع الصنائع٥٠٧رؤوس املسائل ص ،٢٩٤خمتصر الطحاوي ص) ٣(

   ٤/١٣٨املختار
   ١/٣٧٦،جواهر اإلكليل١/٣٦٨،الشرح الصغري مع بلغة السالك٣/٤٥٤الذخرية) ٤(
  ) ٢٩(سورة التوبة آية رقم) ٥(
   ٣/٦٣٤،املمتع٥٠٧سائل صرؤوس امل) ٦(
   ١٣/٢٢٢املغين) ٧(
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٦٧١ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

سالم األصل، واجلزية بدل عنه، فإذا أُيت  بأنَّ اإل:وأجيب عنه   
باألصل استغين عن البدل، كمن وجد املاء فإنه يستغين عن التيمم، 

 .)١(خبالف املوت
 .)٢(أنَّ اجلزية إذالل وصغار، فزال بزوال حمله -٣
نها شرعت للزجر عن الكفر، ومحالً على اإلسالم،وال حاجة أ -٤

 .)٣(لذلك بعد املوت
  .)٤(ب إسالم الطفل، فأسقط اجلزية، كاإلسالمأنه معىن يوج -٥

وال ريب أنَّ اجلزية عقوبة :  قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل:   الترجيح
وحق عليه، ففيها األمران، فمن غلَّب جانب العقوبة أسقطها باملوت، 
كما تسقط العقوبات الدنيوية عن امليت، ومن غلَّب فيها جانب الدين مل 

، ولعل األقرب هو وجوبـها؛ ألنه )٥(.هـ.أ.سألة حمتملةيسقطها، وامل
  .مات بعد استقرارها يف ذمته، واهللا تعاىل أعلم

  
  

                                 
   ١٣/٢٢٢املغين) ١(
  ١/٦٠أحكام أهل الذمة) ٢(
   ١٣٩-٤/١٣٨االختيار ) ٣(
   ٣/٣٨٤الروايتني والوجهني) ٤(
  ١/٦١أحكام أهل الذمة) ٥(
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٦٧٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

املقدار الذي يؤخذ منه العشر إذا اجتر احلريب أو : املسألة الثَّانية]١٦١[
  .الذمي إىل املسلمني

ل وإنْ  أنه يؤخذ عشر ما معهم من األموا:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)١(قلَّت

  .)٣(، وهو ظاهر كالم اخلرقي)٢(وقدمه يف اخلالصة، والرعايتني، واحلاويني
  .)٤(وهو مذهب املالكية
  :   أدلَّة هذا القول

  .)٥()خذ من كل عشرين درمهاً درمهاً (  :tقول عمر  -١
 .)٦( أنه أطلق ومل حيدد املقدار الذي يؤخذ منه العشر:وجه الداللة    
 هو بيان القدر املأخوذ، وأنه t بأنَّ املراد بقول عمر :أجيب عنهو   

نصف العشر، بدليل ما جاء يف أول اخلرب من أمره للمصدق بأنَّ يأخذ 

                                 
 ،١/١٦٣،أحكام أهل الذمة٢/١٨٧،احملرر٢٣٢-١٣/٢٣١،املغين١/١٢٧اهلداية) ١(

   ٤/٢٤٦،اإلنصاف ٦/٥٨٩شرح الزركشي
 وصغري، وكالمها لعبدالرمحن بن عمر الضرير البصري -وقد تقدم–كبري : احلاويان) ٢(

  ) ١/١٤اإلنصاف: انظر( .مدرس املستنصرية
  ٤/٢٤٦،اإلنصاف٦/٥٨٩،شرح الزركشي١٣/٢٢٩خمتصر اخلرقي مع املغين) ٣(
    ١٥٣،القوانني الفقهية ص٣/٤٥٥،الذخرية٢١٧الكايف ص) ٤(
  ) ٩/٢١٠(والبيهقي،)٦/٩٥( مصنفهأخرجه عبدالرزاق يف) ٥(
   ٦/٥٨٩شرح الزركشي) ٦(
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٦٧٣ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

من املسلمني من كل أربعني درمهاً درمهاً، ومن أهل الذمة من كل 
عشرين درمهاً درمهاً، ومن أهل احلرب من كل عشرة واحداً، وإنما 

 .)١(ذ ذلك من املسلم إذا كان معه نصاب، فكذلك من غريهيؤخ
أنه حق عليه، فوجب يف قليل املال وكثريه، كنصيب املالك يف  -٢

 .)٢(أرضه اليت عامله عليها
أنَّ الذي يؤخذ من أهل الذمة ليس بزكاة فينظر فيه إىل مبلغها  -٣

وإىل حدها، إنما هو يفء مبنـزلة اجلزية اليت تؤخذ من 
، فهي جتب على الفقري والغين على قدر طاقتهم، من رؤوسهم

غري أنْ يكون ألدىن ما ميلك أحدهم وقت مؤقت، وعلى ذلك 
صوحلوا، فكذلك ما مروا به من التجارات يؤخذ منها ما 

  .  )٣(كانت قليل أو كثري
  

  :األقوال األخرى
  :   للعلماء يف املسألة ثالثة أقوال

  .بن حامد رمحه اهللا تعاىل ومن وافقه ما تقدم من اختيار ا:   أحدها
  . ال يؤخذ من أقل من عشرة دنانري:   والقول الثَّاين

                                 
   ١٣/٢٣٢املغين) ١(
   ١/١٦٣،أحكام أهل الذمة١٣/٢٣٢املغين) ٢(
   ٦٤٤األموال ص) ٣(
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٦٧٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(   وهو رواية عن اإلمام أمحد، هي املذهب عند احلنابلة
  :   أدلَّة هذا القول

أنَّ العشرة مال يبلغ واجبه نصف دينار، فوجب فيه  -١
  .)٢(كالعشرين يف حق املسلم

  .)٣(وجب يف العشرة منه، كمال احلريبأنه مال يتعشر، ف -٢
 ال يؤخذ من أقل من عشرين ديناراً من الذمي، وعشرة :القول الثَّالث
  .دنانري من احلريب

  .)٤(   وهو رواية عن اإلمام أمحد
  :   دليل هذا القول

 أنَّ ما دون النصاب ال جيب فيه زكاة على املسلم، فال جيب فيه شيء 
  .)٥(ن العشرةعلى الذمي، كما فيما دو

الذي يظهر يل رجحانه أنَّ تقدير ما يؤخذ منه راجع إىل : الترجيح

                                 
 ،١/١٦٣أحكام أهل الذمة ،٢/١٨٧احملرر ،١٣/٢٣١املغين ،١/١٢٧اهلداية) ١(

  ٤/٢٤٦،اإلنصاف٦/٥٨٩شرح الزركشي  ،٦/٢٧٨الفروع
  ١/١٦٣أحكام أهل الذمة،١٣/٢٣١املغين) ٢(
    ١/١٦٣أحكام أهل الذمة) ٣(
شرح  ،٦/٢٧٨الفروع ،١/١٦٣أحكام أهل الذمة ،٢/١٨٧احملرر ،١٣/٢٣١املغين) ٤(

   ٤/٢٤٦اإلنصاف  ،٦/٥٨٩الزركشي
  ١/١٦٣،أحكام أهل الذمة١٣/٢٣١املغين) ٥(
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٦٧٥ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

اجتهاد اإلمام، حيث مل يرد نص يف حتديد املقدار املأخوذ منه، واهللا تعاىل 
  . أعلم

  
  
هل يؤخذ العشر من الذمي كلما دخل : املسألة الثَّالثة]١٦٢ [

  .للتجارة؟
  .)١(نه يؤخذ كلما دخلوا أ:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)٣)(٢(اآلمدي: واختاره من علماء احلنابلة أيضاً

  .)٤(وهو مذهب املالكية
  :   أدلَّة هذا القول

لتكرر االنتفاع، واحلكم يتكرر بتكرر سببه، وهو الدخول  -١
                                 

،شرح ٦/٢٧٩،الفروع١/١٦٨،أحكام أهل الذمة٢/١٨٧،احملرر١٣/٢٣٥املغين) ١(
   ٤/٢٤٧،اإلنصاف ٦/٥٨٩شيالزرك

علي بن حممد بن عبدالرمحن البغدادي، أبو احلسن اآلمدي، مسع من أيب القاسم : هو) ٢(
بن بشران وأيب إسحاق الربمكي وابن أيب موسى  والقاضي أيب يعلى وهو من أكرب 
أصحابه، ومسع منه أبو احلسن بن الغازي وعبدالعزيز األزجي، ومن مصنفاته كتاب 

انظر . (هـ٤٦٨هـ أو٤٦٧ضر وكفاية املسافر يف الفقه، تويف سنة عمدة احلا
  ) ٢٥٣-٢/٢٥٢،املقصد األرشد٩-٣/٨الذيل على طبقات احلنابلة:ترمجته يف

   ٤/٢٤٧،اإلنصاف٣/٤٢٧،املبدع٦/٢٧٩الفروع) ٣(
   ٣/٤٥٥،الذخرية٢١٧الكايف ص) ٤(
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٦٧٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(إلينا للتجارة
ألننا لو أخذنا منه مرة واحدة، ال نأمن أنْ يدخلوا، فإذا جاء  -٢

  .)٢(ة مل يدخلوا، فيتعذر األخذ منهموقت السن
غري صحيح، فإنه يؤخذ منه . تعذر األخذ:  بأنَّ قولـهم:وأجيب عنه

أول ما يدخل مرة، ويكتب اآلخذ له مبا أخذ منه، فال يؤخذ منه شيء 
حىت متضي تلك السنة، فإذا جاء يف العام الثَّاين، أخذ منه يف أول ما 

  .)٣(العام الثَّاين شيءيدخل، وإنْ مل يدخل فما فات يف 
  

  . يؤخذ يف كل عام مرة واحدة:القول اآلخر
،واألصح عند )٤(وهو رواية عن اإلمام أمحد، هي املذهب عند احلنابلة

  . )٥(الشافعية
  :   أدلَّة هذا القول

                                 
   ٣/٤٢٧،املبدع٣/٤٥٥الذخرية) ١(
   ٢/٦٥٠،املمتع٢٣٦-١٣/٢٣٥املغين) ٢(
   ٢/٦٥٠،املمتع١٣/٢٣٦املغين) ٣(
شرح  ،٦/٢٧٨الفروع ،١/١٦٨أحكام أهل الذمة ،٢/١٨٧احملرر ،١٣/٢٣٥املغين) ٤(

   ٤/٢٤٦اإلنصاف  ،٦/٥٨٦الزركشي
، وهذا احلكم عندهم ٥٠٧//٧،روضة الطالبني٥٣٣-١١/٥٣١الوجيز وفتح العزيز) ٥(

  .إذا دخل أرض احلجاز
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٦٧٧ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

كنت أُعشر بين تغلب كلما : ( قال)١(tعن زياد بن حدير  -١
إنَّ : ، فقالtمر أقبلوا وأدبروا، فانطلق شيخ منهم إىل ع

مث أتاه . تكفى ذلك: فقال. زياداً يعشرنا كلما أقبلنا أو أدبرنا
يا أمري املؤمنني، :  يف مجاعة، فقالtالشيخ بعد ذلك وعمر 
وأنا الشيخ احلنيف، قد : tفقال عمر . أنا الشيخ النصراين

) وكتب إيلَّ أنْ ال تعشرهم يف السنة إال مرة: قال. كفيت
  .)٢(بيد يف األموال والبيهقيأخرجه أبو ع

أنه حق يؤخذ من التجارة، فال يؤخذ أكثر من مرة يف السنة،  -٢
  .)٣(كالزكاة

 الذي يظهر يل رجحانه أنَّ ذلك راجع إىل اجتهاد اإلمام أو :   الترجيح
 كان عن اجتهاد منه، بدليل أنه مل ينكر على tنائبه؛ ألنَّ قول عمر 

دخلوا، فدلَّ ذلك على أنه ال نص يف املسألة، زياد تعشريه لـهم كلما 
  .واهللا تعاىل أعلم

  
    

                                 
 على t األسدي،نزيل الكوفة، وكان كاتباً لعمر -بالتصغري-زياد بن حدير : هو) ١(

  ) ٣/٤٣اإلصابة يف متييز الصحابة:انظر ترمجته يف. (العشور
  . واللفظ له، ورجال إسناده حيتج م) ٩/٢١١(،والبيهقي٦٤٦األموال ص) ٢(
    ٢/٦٤٩،املمتع١٣/٢٣٦املغين) ٣(
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٦٧٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .حكم ما أحياه الذمي: املسألة الرابعة]١٦٣[
 أنَّ الذمي ال ميلك باإلحياء يف دار :اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

  .)١(اإلسالم
  .)٣(ومذهب الشافعية ،)٢(وهو قول عند احلنابلة
  :   أدلَّة هذا القول

من أحيا ميتاً من ((:  قالe عن النيب )٤(عن ابن طاوس -١
 هللا ولرسوله )٦( األرض فله رقبتها، وعادي األرض)٥(موتان

                                 
،شرح ١/٢٩٧ذمة،أحكام أهل ال٤/٥٥،املمتع٢٨٥،بلغة الساغب ص١/٢٠٠اهلداية) ١(

   ٦/٣٥٨،اإلنصاف٥/٢٤٩،املبدع ٤/٢٥٧الزركشي
   ٦/٣٥٨،اإلنصاف٨/١٤٨املغين) ٢(
،املنهاج ٤/٣٤٤،روضة الطالبني١٨٩،التنبيه ص١١٨اإلقناع يف الفقه الشافعي ص) ٣(

   ٤٦٥،كفاية األخيار ص٢/٣٦٢ومغين احملتاج
أبيه وِسماك بن : عبداهللا بن طاوس بن كيسان اليماين، أبو حممد، روى عن: هو) ٤(

إبراهيم بن ميمون : يزيد وعطاء بن أيب رباح وعمرو ابن شعيب، وروى عنه
الصنعاين وإبراهيم بن نافع املكي وعبدامللك بن جريج، وثقه أبو حامت والنسائي، 

،سري ١٣٣-١٥/١٣٠ذيب الكمال:انظر.(هـ١٣٢وروى له اجلماعة، تويف سنة
  ) ١٠٤-٦/١٠٣أعالم النبالء

حترير ألفاظ  :انظر( .األرض اليت مل تعمر قط:  واملَوتان بفتح امليم والواواملوات) ٥(
  )  ٢٨٠املطلع على أبواب املقنع ص ،١٨٩التنبيه ص

  ) ٤١طلبة الطلبة ص:انظر.(نسبة إىل قوم عادة،املراد به األرض القدمي: عادي األرض) ٦(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٦٧٩ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

eأخرجه الشافعي يف املسند والبيهقي )) مث لكم من بعدي 
مث هي ((: فقال)٢( عن طاوس)١(ورواه هشام بن حجير: وقال

  . )٣())لكم مين
 :)٤(ديث من وجهنيوأجيب عن االستدالل باحل    
 . أنه ال يصح:األول    
 ))هي لكم((:  على القول بصحته، فال ميتنع أنْ يريد بقوله:والثَّاين    

 .عليه أحكامهاأي ألهل دار اإلسالم، والذمي من أهل الدار، جتري 

                                 
س بن كيسان ومالك احلسن البصري وطاو: هشام بن حجير املكي، روى عن: هو) ١(

سفيان بن عيينة وشبل بن عباد املكي : بن أيب عامر األصبحي، وروى عنه
يكتب حديثه، وروى له : وعبدامللك بن جريج، وثقه العجلي، وقال أبو حامت

،ميزان ١٨١-٣٠/١٧٩ذيب الكمال:انظر( .البخاري ومسلم والنسائي
  ) ٤/٢٩٥االعتدال

الرمحن الفارسي مث اليماين، ولد يف زمن خالفة طاوس بن كيسان، أبو عبد:هو) ٢(
 أو قبل ذلك، مسع من زيد بن ثابت وأيب هريرة وابن عباس وعائشة tعثمان 

وغريهم رضي اهللا عنهم، وروى عنه ابنه عبداهللا وعطاء وجماهد وابن شهاب 
انظر .(هـ١٠٦وعمرو بن دينار وغريهم، وهو حجة باتفاق، تويف مبكة سنة

  )  ٤٩-٥/٣٨،سري أعالم النبالء١/٢٥١يب األمساء واللغات ذ :ترمجته يف
 وضعفه األلباين يف اإلرواء ،)٦/١٤٣(والبيهقي ،)مع األم٨/٥٨٢(املسند) ٣(

  ) ١٥٤٩ح٦/٣(
    ٥/٢٥٠،املبدع٤/٢٥٧،شرح الزركشي٨/١٤٩املغين) ٤(
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٦٨٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

أنَّ موتان الدار من حقوقها، والدار للمسلمني، فكان  -٢
 .)١(مواتـها لـهم، كمرافق اململوك

 بأنَّ الذمي من أهل الدار فيملكها، كما ميلكها :   وأجيب عنه
بالشراء، وميلك مباحاتـها، من احلشيش واحلطب والصيود، وهي 

 .  )٢(من مرافق دار اإلسالم
 .)٣(القياس على امتناع شفعته على املسلم -٣

 بأنه قياس مع الفارق، والفرق بينهما من أوجه :   وأجيب عنه
 :)٤(ثالثة
 أنَّ اإلحياء ال ينـتـزع به ملك مسلم منه، بل حييي مواتاً ال :األول

 احلطب واحلشيش حق فيه ألحد ينتفع به، فهو كتملك املباحات من
 .واملعادن وغريها

 أنه ليس يف إحيائه ضرر على مسلم، وال قهر وال إذالل له، :والثَّاين
 . عليهاأرضه، واستيالئه هوخبالف تسليطه على إخراجه من داره و

 أنه باإلحياء عامر لألرض املوات، ويف ذلك نفع له :والثَّالث

                                 
   ٨/١٤٨املغين) ١(
   ٨/١٤٩املغين) ٢(
   ٦/٣٥٨اإلنصاف) ٣(
  ١/٢٩٩أحكام أهل الذمة) ٤(
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٦٨١ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

 أرضه وداره منه، وإخراجه ولإلسالم، خبالف قهره للمسلم وأخذ
 . منها
٤- ه نوع متليك ينافيه كفر احلريب، فنافاه كفر الذمي، كاإلرث أن

  . )١(من املسلم
  

  :األقوال األخرى
  :للعلماء يف املسألة ثالثة أقوال

  .  ما تقدم من اختيار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل ومن وافقه:أحدها
  . أنه ميلك باإلحياء:والقول الثَّاين

  .)٣(،واحلنفية)٢(وهو رواية عن اإلمام أمحد، هي املذهب عند احلنابلة
  :   أدلَّة هذا القول

من أحيا ((:  قالe عن النيب )٤(tحديث سعيد بن زيد  -١

                                 
   ٤٦٥كفاية األخيار ص) ١(
 ،١/٢٩٧،أحكام أهل الذمة٢٨٥،بلغة الساغب ص٨/١٤٨،املغين١/٢٠٠اهلداية) ٢(

   ٦/٣٥٨،اإلنصاف٥/٢٤٩،املبدع ٤/٢٥٦شرح الزركشي
،اهلداية وشرح العناية مع تكملة فتح ٦/١٩٥،بدائع الصنائع٢/٢٢٠الكتاب واللباب) ٣(

   ٨/٣٨٧،تكملة البحر الرائق ٩/٥القدير
سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل القرشي العدوي، أحد العشرة املبشرين باجلنة، : وه) ٤(

 دار األرقم، eوكان من أول من دخل يف اإلسالم فقد أسلم قبل دخول النيب 
= 
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٦٨٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١( أبو داود والترمذي أخرجه))أرضاً فهي له
أنَّ هذه جهة من جهات التمليك، فاشترك فيها املسلم  -٢

  .)٢(والذمي، كسائر جهاته
  . أنه ميلك ما أحياه إال يف جزيرة العرب فال حييي فيها:القول الثَّالث

  .)٣(وهو مذهب املالكية
  :دليل هذا القول

ن جزيرة العرب،  قد أمر بإخراجهم مeبأنَّ النيب : ميكن االستدالل له
  . فال جيوز أنْ يتملكوا فيها

                                  
=  

 املشاهد كلها بعد بدر، واختلف يف شهوده بدراً، تويف بالعقيق eوشهد مع النيب 
       .لعمر بضع وسبعون سنةهـ، وله من ا٥١هـ أو ٥٠وقيل باملدينة سنة 

اإلصابة يف متييز  ،٢١٨-١/٢١٧ذيب األمساء واللغات :انظر ترمجته يف(
  ) ٩٧-٣/٩٦الصحابة

كتاب اخلراج واإلمارة والفيء باب يف إحياء املوات، ) ٣٠٧٣ح٣/٤٥٤( أبو داود) ١(
 كتاب األحكام باب ما ذكر يف إحياء أرض املوات،) ١٣٧٨ح٣/٦٦٢( والترمذي

وصححه األلباين يف اإلرواء  .هذا حديث حسن غريب: وقال
  ) ١٥٥١ح٦/٦و١٥٢٠ح٥/٣٥٣(

   ٢/٢٢٠، اللباب٨/١٤٩املغين) ٢(
 ،٦/١٢التاج واإلكليل مع مواهب اجلليل ،٢/٣٠٢خمتصر خليل وجواهر اإلكليل) ٣(

  ٤/٦٩الشرح الكبري 
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٦٨٣ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

 الذي يظهر يل رجحانه  أنَّ الذمي ميلك ما أحياه يف دار :   الترجيح 
 من أحيا ((اإلسالم ما عدا جزيرة العرب، وذلك مجعاً بني عموم حديث 

  .   وبني األمر بإخراجهم من جزيرة العرب، واهللا تعاىل أعلم))أرضاً فهي له 
  
  
  .دخول أهل الذمة احلرمني لغري الضرورة: سألة اخلامسةامل]١٦٤[

 أنه ال جيوز دخول احلرمني لغري :اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)١(الضرورة

  .)٢(ظاهر ما قطع به يف الرعاية، وغريههو    وقطع به ابن متيم، و
  :   دليل هذا القول

يها الَِّذين آمنوا ِإنما  يا أَ(   ميكن االستدالل لـهم بقول اهللا تعاىل 
 فهي )٣() الْمشِركُونَ نجس فَال يقْربوا الْمسِجد الْحرام بعد عاِمِهم هذَا

صرحية يف حترمي دخولـهم إىل احلرم املكِّي، ويقاس عليه احلرم املدين؛ ألنَّ 
ألنَّ الضرورات ، وإنما أبيح ذلك للضرورة؛ )٤( قد حرم املدينةeالنيب 

                                 
   ٢٤٠-٤/٢٣٩اإلنصاف) ١(
  ٦/٢٧٦ب،تصحيح الفروع/٥١خمتصر ابن متيم ل) ٢(
  ) ٢٨(سورة التوبة آية رقم) ٣(
املدينة حرم من كذا إىل كذا، ال يقطع ((: قالe عن النيب tكما يف حديث أنس ) ٤(

من أحدث حدثاً فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس . شجرها، وال يحدث فيها حدث
= 
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٦٨٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .   تبيح احملظورات
   

   :األقوال األخرى
  :للعلماء يف املسألة ثالثة أقوال

  . ما تقدم من اختيار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل ومن وافقه: أحدها
 ال جيوز دخول حرم مكة مطلقاً، وجيوز دخول حرم :والقول الثَّاين

  .املدينة
 ،)١(ملذهب عند احلنابلةوهو رواية عن اإلمام أمحد يف حرم مكة، وا

  .)٢(والشافعية
  :   أدلَّة هذا القول

 يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإنما الْمشِركُونَ نجس فَال (قوله تعاىل  -١

                                  
=  

كتاب فضائل املدينة باب حرم ) مع الفتح١٨٦٧ح٤/٩٧( أخرجه البخاري))أمجعني
كتاب احلج باب فضل املدينة ودعاء الرسول ) مع النووي٩/١٤٠( ومسلماملدينة،
eفيها بالربكة  .  

 ،٦/٢٧٦الفروع ،١/١٨٧،أحكام أهل الذمة٢/١٨٦،احملرر١٣/٢٤٥املغين) ١(
   ٢٤٠-٤/٢٣٩اإلنصاف ،٣/٤٢٢املبدع

،املهذب مع تكملة ١٤/٣٣٤،احلاوي٢١١األحكام السلطانية للماوردي ص) ٢(
     ٩/٢٨٣،حتفة احملتاج٨/٩١اية احملتاج ،نـه١٩/٤٣٣اموع
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٦٨٥ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

 واملراد به )١() يقْربوا الْمسِجد الْحرام بعد عاِمِهم هذَا
  .)٢(احلرم

 يف مسجده وحانت  أنزل وفد نصارى جنرانeأنَّ النيب  -٢
صالتـهم فصلَّوا فيه، وذلك عام الوفود بعد نزول قول اهللا 

 يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإنما الْمشِركُونَ نجس فَال يقْربوا (تعاىل
 فلم تتناول اآلية حرم )٣() الْمسِجد الْحرام بعد عاِمِهم هذَا

 .)٤(املدينة وال مسجدها
 ضرب لليهود tأنَّ عمر :( ن عمر رضي اهللا عنهماعن اب -٣

والنصارى واوس باملدينة إقامة ثالثة أيام، يتسوقون ويقضون 
أخرجه اإلمام ) حوائجهم، ومل يكن أحد منهم يقيم بعد ثالث

  . )٥(مالك، وعن طريقه البيهقي
  . جيوز دخول احلرمني:والقول الثَّالث

                                 
  ) ٢٨(سورة التوبة آية رقم) ١(
   ١٣/٢٤٥،املغين١٩/٤٣٣املهذب مع تكملة اموع) ٢(
  ) ٢٨(سورة التوبة آية رقم) ٣(
   ١/١٨٧أحكام أهل الذمة) ٤(
عن أسلم موىل ) ٩/٢٠٩( والبيهقي،)٨٧٣ح٣١١ص(املوطأ برواية حممد بن احلسن) ٥(

صححه ) : ٢/٤٩(، وقال احلافظ يف التلخيصt عن عمر tعمر بن اخلطاب 
  .أبو زرعة
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٦٨٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)٣(،واملالكية)٢(مذهب احلنفية،و)١(   وهو قول عند احلنابلة
  :دليل هذا القول   

   استدلوا مبا تقدم عن ابن عمر عن أبيه رضي اهللا عنهما يف أدلَّة القول 
  .الثَّاين

 الذي يظهر يل رجحانه  أنه حيرم دخول الذمي حرم مكة :   الترجيح 
لضرورات ا: دون حرم املدينة، وجيوز ذلك عند الضرورة، بناء على قاعدة

  .تبيح احملظورات
 بأنه خاص tوجياب عن استدالل من جوز ذلك مطلقاً بفعل عمر 

باملدينة، مث هو قد يكون بسبب احلاجة إىل ما عندهم من جتارات، واهللا 
  .تعاىل أعلم

  
  
إقامة حد الزىن على أهل الذمة إذا زىن : املسألة السادسة]١٦٥[

  .)٤(بعضهم ببعض
                                 

   ٤/٢٣٩،اإلنصاف٣/٤٢٣،املبدع٦/٢٧٦الفروع) ١(
   ٤/٢٠٩،حاشية ابن عابدين٤٣٨األشباه والنظائر البن جنيم ص) ٢(
،مواهب ١/٣٧٥،خمتصر خليل وجواهر اإلكليل٣/٤٥٢الذخرية) ٣(

   ١/٣٦٧،الشرح الصغري وبلغة السالك ٣/٣٨١اجلليل
  . ومثله القطع بسرقة بعضهم من بعض) : ٤/٢٣٢(قال يف اإلنصاف) ٤(
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٦٨٧ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

  .)١( أنه راجع إىل مشيئة إمام املسلمني:ه اهللا تعاىلاختار ابن حامد رمح
  .)٣(،وقول لإلمام الشافعي)٢(وهو رواية عن اإلمام أمحد

  :   أدلَّة هذا القول
  .)٤()  فَِإنْ جاُءوك فَاحكُم بينهم أَو أَعِرض عنهم(قوله تعاىل  -١

 .)٥(ينأنَّ اهللا تعاىل خيره بني األمر: وجه الداللة    
  . )٦(أنهما كافران، فال جيب احلكم بينهما، كاملعاهدين -٢

  
  :األقوال األخرى

  :للعلماء يف املسألة ثالثة أقوال
  .  ما تقدم من اختيار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل ومن وافقه:أحدها

  . أنه يلزم اإلمام إقامة احلد عليهم:والقول الثَّاين
 ،)٧(ب عند احلنابلةـي املذهـهد، ـام أمحـة عن اإلمـوهو رواي

                                 
   ٤/٢٣٢،اإلنصاف٣/٤١٦املبدع) ١(
   ٤/٢٣٢،اإلنصاف٣/٤١٦،املبدع٢/١٨٧،احملرر١٢/٣٨٢املغين) ٢(
   ٧/٧٠٨حلية العلماء،)مع األم(٨/٣٦٨،خمتصر املزين٦/١٥٠األم) ٣(
  ) ٤٢(سورة املائدة آية رقم) ٤(
   ١٢/٣٨٢املغين) ٥(
   ١٢/٣٨٢املغين) ٦(
 ،٣/٤١٦املبدع ،٦/٢٨١الفروع ،٢/١٨٧احملرر ،١٢/٣٨٢املغين ،١/١٢٦اهلداية) ٧(

= 
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٦٨٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)٢(والشافعية ،)١(واحلنفية
  :   أدلَّة هذا القول

  .)٣()  وأَنْ احكُم بينهم ِبما أَنزلَ اللَّه(قوله تعاىل  -١
 .)٤( أنَّ هذه اآلية ناسخة آلية التخيري:وجه الداللة

 :وأجيب عن االستدالل باآلية من وجهني
شترط فيه معرفة التاريخ، وهذا جمهول يف اآليتني،  أنَّ النسخ ي:األول

فامتنع أنْ يدعى أنْ واحدة منهما ناسخة لألخرى، وبقي األمر على 
 .)٥(حاله

      أنها حممولة على من اختار احلكم بينهم، لقول اهللا تعاىل:والثَّاين
يتني، وال ،مجعاً بني اآل)٦()  وِإنْ حكَمت فَاحكُم بينهم ِبالِْقسِط(

                                  
=  

   ٤/٢٣٢اإلنصاف
   ٤/٢٥،حاشية ابن عابدين٥/٣٠،البحر الرائق٣/٣٥٨أحكام القرآن للجصاص) ١(
هذا أوىل قوليه به،حلية :وقال) مع األم(٨/٣٦٨،خمتصر املزين٤/٢٢٢األم) ٢(

   ٤/١٤٧،مغين احملتاج٧٦٢ية األخيار ص،كفا٧/٧٠٨العلماء
  ) ٤٩(سورة املائدة آية رقم) ٣(
   ٣٦الناسخ واملنسوخ ص) ٤(
   ٢/٦٣٢أحكام القرآن البن العريب) ٥(
  ) ٤٢(سورة املائدة آية رقم) ٦(
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٦٨٩ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

 .)١(يصار للنسخ مع إمكان اجلمع
إنَّ اليهود جاءوا :(حديث عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال -٢

 فذكروا له أنَّ رجالً منهم وامرأة زنيا، فقال eإىل رسول اهللا 
ما جتدون يف التوراة يف شأنَّ ((: eلـهم رسول اهللا 

 سالم قال عبداهللا بن. نفضحهم وجيلدون: فقالوا. ))الرجم؟
t)فأتوا بالتوراة فنشروها، . كذبتم، إنَّ فيها الرجم: )٢

فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها، 
فرفع يده، فإذا فيها . ارفع يدك:tفقال له عبداهللا بن سالم 

فأمر . صدق يا حممد، فيها آية الرجم: قالوا. آية الرجم
لرجل حيين على املرأة  فرمجا، فرأيت اeبـهما رسول اهللا 

 .)٣(أخرجه البخاري) يقيها احلجارة

                                 
   ١٢/٣٨٢املغين) ١(
عبداهللا بن سالم بن احلارث، حليف النوافل من اخلزرج، كان امسه احلصني : هو) ٢(

 املدينة، وقد شهد له e، كان على دين اليهود مث أسلم ملَّا قدم النيب eنيب فغريه ال
ذيب :انظر ترمجته يف. (هـ٤٣ له بأنه من أهل اجلنة، تويف باملدينة سنة eالنيب 

  ) ٨١-٤/٨٠، اإلصابة يف متييز الصحابة٢٧١-١/٢٧٠األمساء واللغات
اب أحكام أهل الذمة كتاب احلدود ب) مع الفتح٦٨٤١ح١٢/١٧٢(البخاري) ٣(

كتاب احلدود ) مع النووي١١/٢٠٨(وإحصام إذا زنوا ورفعوا إىل اإلمام، ومسلم
  . باب حد الزنا
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٦٩٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 .أقام احلد عليهما وحكم بينهما e أنَّ النيب : وجه الداللة 
 إنما أنفذ احلكم e بأنَّ الرسول :وأجيب عن االستدالل باحلديث  

 .)١(بينهم، ليحقق حتريفهم وتبديلهم وتكذيبهم وكتمهم ما يف التوراة
يف دينهم، وقد التزموا حكم اإلسالم، فثبت يف حقهم أنه حمرم  -٣

 .)٢(حكمه، كاملسلم
أنه يلزمه دفع من قصد واحداً منهما بغري حق، فلزمه احلكم  -٤

  .)٣(بينهما، كاملسلمني
  . ال حد عليهما:القول الثَّالث   

  .)٤(   وهو مذهب املالكية
  :دليل هذا القول   

  .)٥(اً    أنَّ وطأهم ال يسمى زىن شرع
 الذي يظهر يل رجحانه أنه يلزم اإلمام أو نائبه احلكم بينهما : الترجيح

بشريعة اإلسالم إذا حتاكموا إلينا، وأما إذا مل يتحاكموا إلينا فاألمر راجع 
                                 

   ٢/٦٢١أحكام القرآن البن العريب) ١(
   ٣/٤١٦،املبدع٢/٦٣٩املمتع) ٢(
   ١٢/٣٨٢املغين) ٣(
ين ،شرح الزرقا٤/٣١٣،الشرح الكبري٦/٢٩٠التاج واإلكليل مع مواهب اجلليل) ٤(

   ٢/١٧٤تبصرة احلكام ،٨/٧٥وحاشية البناين
   ٤/٣١٣الشرح الكبري) ٥(
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٦٩١ في الزكاة والصيام والحج والجهاد: الباب الثالث

إىل اجتهاد اإلمام يف تركهم فيما يكون بينهم أو إقامة حكم اهللا تعاىل 
  .هللا تعاىل أعلمعليهم مبا فيه املصلحة للدين وأهله، وا
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  الباب الرابع

  التـــــــــامــــعـــيف امل
  :وفيه سبعة فصول

  .يف البيوع:الفصل األول
  .يف الصلح والوكالة واحلجر:الفصل الثَّاين
  .يف اإلجارة واملساقاة والسبق:الفصل الثَّالث
  .يف الشفعة والغصب:الفصل الرابع

  .ركةيف الش:الفصل اخلامس
  .يف اللقيط: الفصل السادس
  .يف الوقف والوصايا واملواريث: الفصل السابع
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  يف البيوع: الفصل األول
  :وفيه  عشر مسائل

  .حكم بيع لنب اآلدميات: املسألة األوىل
  .حكم اشتراط رهن املبيع على مثنه: املسألة الثَّانية
  .فالةثبوت خيار الشرط يف الضمان والك:املسألة الثَّالثة
  .الطلع هل هو مناء متصل أو مناء منفصل؟: املسألة الرابعة

إذا أُبر بعض النخل دون بعض، فلمن تكون مثرة : املسألة اخلامسة
  .النخل؟

  .حكم بيع العرايا يف الثمار غري التمر: املسألة السادسة
  .حكم بيع النوى بتمر فيه نوى، وحنوه: املسألة السابعة

حكم اشتراط كون احلَصاد واجلَذاذ واللقاط على : امنةاملسألة الثَّ
  .البائع

صالح بعض مثر الشجرة هل يكون صالحاً لسائر : املسألة التاسعة
  .النوع الذي يف البستان؟

  .حكم التسعري: املسألة العاشرة
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٦٩٧ في الـمـــعـــامـــالت: الباب الرابع

  .حكم بيع لنب اآلدميات: املسألة األوىل] ١٦٦[
  .)١(ه يصح مطلقاً أن:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

  .)٤(،والشافعية)٣(،واملالكية)٢(وهو املذهب عند احلنابلة
  :أدلَّة هذا القول

  .)٥(أنه مائع طاهر ينتفع به، فجاز بيعه، كسائر املائعات -١
 .)٦(أنه طاهر منتفع به،فجاز بيعه، كلنب الشاة -٢
  .)٨(، فأشبه املنافع)٧(أنه جيوز أخذ العوض عنه يف إجارة الظِّئر -٣

  
  :األقوال األخرى

                                 
   ٤/٢٧٧،اإلنصاف٤/١٢،املبدع٦/٣٦٣،املغين٢/١٩التمام) ١(
 ،٤/١٢املبدع ،٣٤/٦١،جمموع فتاوى شيخ اإلسالم١/٢٨٥،احملرر١/١٢٩اهلداية) ٢(

   ٣/١٥٤،كشاف القناع٤/١٥،معونة أويل النهى٤/٢٧٧اإلنصاف
   ٤/٢٦٥،مواهب اجلليل٢/١٢٨دبداية اته) ٣(
 ،٩/٢٥٤اموع ،٣/٥٦٨التهذيب ،٨/١٢١،١١٨الوجيز وفتح العزيز مع اموع) ٤(

   ٢/١٢مغين احملتاج
   ٢/٢٠التمام) ٥(
  ٨/١٢١،فتح العزيز مع اموع٣/١٨،املمتع٦/٣٦٣املغين) ٦(
 غريب النهاية يف:انظر.(املرضعة غري ولدها، ويقع على الذكر واألنثى:الظِّئر) ٧(

  ) ٣/١٥٤احلديث
   ٣/١٥٤،كشاف القناع٤/١٢،املبدع٦/٣٦٣املغين) ٨(
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٦٩٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  : للعلماء يف املسألة ثالثة أقوال
  . ما تقدم من اختيار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل ومن وافقه:أحدها

  . أنه ال يصح مطلقاً:والقول الثَّاين
  .)٢(،ومذهب احلنفية)١(وهو وجه عند احلنابلة

  :أدلَّة هذا القول
  .)٣(أنه مائع خرج من آدمية، كالعرق -١

 بأنه قياس مع الفارق، فالعرق ال نفع فيه، بدليل أنه :وأجيب عنه   
 .)٤(يباع لنب الشاة، وال يباع عرقها

 .)٥(أنه جزء من آدمي، فلم جيز بيعه، كسائر أجزائه -٢
 بأنه حرم بيع اجلزء املقطوع؛ ألنه ال نفع فيه، خبالف :وأجيب عنه

 .)٦(اللنب

                                 
 ،٤/١٢املبدع ،١/٢٨٥احملرر ،٦/٣٦٣املغين ،٢/١٩التمام ،١/١٢٩اهلداية) ١(

   ٤/١٥معونة أويل النهى ،٤/٢٧٧اإلنصاف
-٦/٦١،اهلداية وفتح القدير٥/١٤٥،بدائع الصنائع٢٩٥رؤوس املسائل ص) ٢(

  ٥/٧١لدر املختار،ا٤/٥٠،تبيني احلقائق٦٢
   ٤/١٢،املبدع٣/١٨،املمتع٦/٣٦٣املغين) ٣(
   ٤/١٢،املبدع٦/٣٦٣املغين) ٤(
  ٣/١٨،املمتع٦/٣٦٣،املغين٢٩٥رؤوس املسائل ص) ٥(
   ٤/١٢،املبدع٦/٣٦٣املغين) ٦(
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٦٩٩ في الـمـــعـــامـــالت: الباب الرابع

حكم املنفعة، حىت جاز استحقاقه بعقد أنَّ لنب اآلدمية يف  -٣
اإلجارة، وهذا دليل على أنْ سبيله سبيل املنافع، وليس سبيله 

  .)١(األموال، والبيع مبادلة مال مبال
  .يصح من اَألمة دون احلرة:والقول الثَّالث

  .)٣(،وقول أيب يوسف من احلنفية)٢(وهو قول عند احلنابلة
  :دليل هذا القول

  .)٤(مة جائز، فكذا لبنها، كسائر أجزائها، دون احلرةأنَّ بيع اَأل
 بأنَّ اللنب ال حيلُّ فيه الرق، فال جيوز بيعه، كالبول والدم :وأجيب عنه

  .)٥(منها
 الذي يظهر يل رجحانه أنه يصح بيع لنب اآلدمية؛ ألنه طاهر :الترجيح 

  .منتفع به، واهللا تعاىل أعلم

                                 
   ٤/٥٠تبيني احلقائق وحاشية الشبلي عليه) ١(
   ٤/٢٧٧نصاف،اإل٤/١٢،املبدع٣٤/٦١،جمموع فتاوى شيخ اإلسالم١/٢٨٥احملرر) ٢(
،حاشية ابن ٤/٥٠،تبيني احلقائق٦/٦١،اهلداية مع فتح القدير٥/١٤٥بدائع الصنائع) ٣(

   ٥/٧١عابدين
   ٤/١٢املبدع) ٤(
   ٢٩٥رؤوس املسائل ص) ٥(
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٧٠٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .حكم اشتراط رهن املبيع على مثنه: انيةاملسألة الثَّ] ١٦٧[
  .)١( أنه ال يصح:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)٢(القاضي: واختاره من علماء احلنابلة أيضاً

  .)٤(،ومذهب الشافعية)٣(وهو قول عند املالكية
  :أدلَّة هذا القول

  .)٥(أنَّ املبيع حني شِرطَ رهنه مل يكن ملكاً له -١
 .)٦( بأنه إنما شِرطَ رهنه بعد ملكه:وأجيب عنه

أنَّ البيع يقتضي إيفاء الثمن من غري املبيع، والرهن يقتضي  -٢
 .)٧(الوفاء منه

 بأنَّ هذا القول غري صحيح، بل إنما يقتضي البيع :وأجيب عنه   
وفاء الثمن مطلقاً، ولو تعذر وفاء الثمن من غري املبيع الستويف من 

                                 
   ٤/٣٥٧،اإلنصاف)٥٦( القاعدة رقم٩٠،قواعد ابن رجب ص٦/٥٠٣املغين) ١(
  ٤/٣٥٧،اإلنصاف٩٠،قواعد ابن رجب ص١/٣١٤احملرر) ٢(
   ٤١٢لكايف صا) ٣(
   ٤/٢٤٥،اية احملتاج٢/١٣٣،مغين احملتاج١٥٠التنبيه ص) ٤(
   ٦/٥٠٣املغين) ٥(
   ٦/٥٠٤املغين) ٦(
   ٦/٥٠٤املغين) ٧(
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٧٠١ في الـمـــعـــامـــالت: الباب الرابع

 .)١(مثنه
بيع يقتضي تسليم املبيع أوالً، ورهن املبيع يقتضي أنْ ال أنَّ ال -٣

 .)٢(يسلِّمه حىت يقبض الثمن
 مبنع ذلك، وعلى التسليم فال ميتنع أنْ يثبت بالشرط :وأجيب عنه   

خالفه، كما أنَّ مقتضى البيع حلول الثمن ووجوب تسليمه يف احلال، 
لك يف املبيع، ولو شِرطَ التأجيل جاز، وكذلك مقتضى البيع ثبوت امل

 .)٣(والتمكني من التصرف فيه، وينتفي ذلك بشرط اخليار
أنَّ البيع يقتضي أنْ يكون إمساك املبيع مضموناً، والرهن  -٤

  .)٤(يقتضي أنْ ال يكون مضموناً
  .)٥( مبا أجيب به عن الدليل الثَّالث:وأجيب عنه

  
  . أنه يصح:القول اآلخر

واملالكية فيما  ،)٦(ذهب عند احلنابلةوهو رواية عن اإلمام أمحد، هي امل

                                 
   ٦/٥٠٤املغين) ١(
   ٦/٥٠٤املغين) ٢(
   ٦/٥٠٤املغين) ٣(
   ٦/٥٠٤املغين) ٤(
   ٦/٥٠٤املغين) ٥(
 ،٩٠جب صقواعد ابن ر ،٤/٦١الفروع ،١/٣١٤احملرر ،٦/٥٠٣املغين) ٦(

= 
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٧٠٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(عدا احليوان
  :أدلَّة هذا القول

  .)٢(أنه جيوز بيعه، فجاز رهنه -١
بأنه مبيع يتأخر قبضه، : واستدل املالكية على استثناء احليوان -٢

واحليوان سريع التغير، ومىت كان األجل تتغري يف مثله السلعة 
  .)٣(امتنع للغرر

  
  
  .)٤(ثبوت خيار الشرط يف الضمان والكفالة: ألة الثَّالثةاملس] ١٦٨[

                                  
=  

  ٢/١٦٢شرح منتهى اإلرادات  ،٤/٣٥٧اإلنصاف
   ٨/٩٠،الذخرية٤١٢-٤١١،الكايف ص ٢/٢٥٨التفريع) ١(
   ٦/٥٠٣املغين) ٢(
   ٨/٩٠الذخرية) ٣(
)٤ (ة والشافعية واملالكيمان والكفالة يف التعريف، وأما احلنفيق احلنابلة بني الضة فر

خر عندهم، فال فرق بني الضمان والكفالة ويشمل األفإنهم يطلقون أحد اللفظني 
  .عندهم

بأنه ضم ذمة الضامن إىل ذمة املضمون عنه يف التزام :      فاحلنابلة عرفوا الضمان
  )   ١١٨املقنع ص:انظر.(احلق

دليل :انظر.(بأنها أنْ يلتزم بإحضار بدن من عليه حق مايل إىل ربه:     وعرفوا الكفالة
= 
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٧٠٣ في الـمـــعـــامـــالت: الباب الرابع

  .)١( أنه يثبت يف الضمان والكفالة:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
ابن اجلوزي، وهو ظاهر قول نصر بن : واختاره من علماء احلنابلة أيضاً

  . )٢(علي صاحب الروضة، وشيخ اإلسالم
  .)٤(عند الشافعيةووجه شاذ  ،)٣(وهو مذهب احلنفية
  :دليل هذا القول

  .)٥(القياس على سائر العقود اليت يثبت فيها خيار الشرط
  

                                  
=  

  )٢٦٦الطالب ص
بأنها ضم ذمة إىل ذمة يف املطالبة، وتكون بالنفس أو :      وأما احلنفية فعرفوا الكفالة

  )٢/١٥٢اللباب: انظر.  (باملال أو ما معاً
لوجه بأنه شغل ذمة أخرى باحلق، وهو يشمل ضمان ا:      وعرف املالكية الضمان

  )٢/١٦٤ وجواهر اإلكليلخمتصر خليل:انظر(. وضمان املال وضمان الطلب
بأنه التزام حق ثابت يف ذمة الغري، أو إحضار من هو :      وعرف الشافعية الضمان

  )٢/١٩٨مغين احملتاج: انظر( .عليه، أو عني مضمونة
   ٤/١١٤،معونة أويل النهى٤/٣٧٥،اإلنصاف٤/٦٨،املبدع٤/٨٤الفروع) ١(
  ٤/٣٧٥،اإلنصاف٤/٦٨بدع،امل١١٠،االختيارات الفقهية ص٤/٨٤الفروع) ٢(
،حاشية ٢/٢٣،الدر املنتقى مع جممع األنـهر٦/٥،البحر الرائق١٧/١٩٩املبسوط) ٣(

   ٤/٥٧٠ابن عابدين
   ٩/١٧٥،اموع٣/١٠٦،٩٦روضة الطالبني) ٤(
  ١١٠االختيارات الفقهية ص) ٥(
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٧٠٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  . أنه ال يثبت خيار الشرط يف الضمان والكفالة:القول اآلخر
  .)٢(،والشافعية)١(وهو املذهب عند احلنابلة

  :أدلَّة هذا القول
البيع، وذلك أنه ال نص يف ذلك، وال هو يف معىن املنصوص ك -١

  .)٣(ينفي الثبوت ال سيما إذا كان األصل يعضده
أنَّ الضامن والكفيل دخال متطوعني راضيني بالغنب، فال خيار  -٢

 .)٤(لـهما
أنه عقد جائز من جهة املضمون له، فال معىن إلثبات اخليار  -٣

له، والضامن شرع فيه على حقيقة الغنب، وشغل ذمته مبال 
 للنظر وتدارك الغنب، فال يثبت له وقد الغري، وإثبات اخليار

 .)٥(رضي بالغنب
  

                                 
 ،٤/٦٨املبدع ،٤/٨٣الفروع ،١/٢٧٤احملرر ،٦/٤٩املغين ،١/١٣٣اهلداية) ١(

   ٢/١٦٩شرح منتهى اإلرادات ،٤/١١٤معونة أويل النهى  ،٤/٣٧٥اإلنصاف
كفاية األخيار  ،٩/١٧٥اموع ،٣/١٠٦،٩٦روضة الطالبني ،٣/٢٩٢التهذيب) ٢(

   ٣٧٩ص
   ٣/٧٧املمتع) ٣(
   ٦/٤٩املغين) ٤(
   ٣/٢٩٢التهذيب) ٥(
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٧٠٥ في الـمـــعـــامـــالت: الباب الرابع

  . هل هو مناء متصل أو مناء منفصل؟)١(الطَّلْع: املسألة الرابعة ]١٦٩[
  .)٢( أنه مناء منفصل:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

  .)٤(،وظاهر مذهب احلنفية)٣(وهو طريقة عند احلنابلة
  :أدلَّة هذا القول

ه، ويصح إفراده بالبيع، فال جيعل تبعاً، خبالف أنه ميكن فصل -١
  .)٥(السمن

أنَّ النخل اسم لذات الشجرة، فال يدخل ما عداه إال بقرينة  -٢
  .)٦(زائدة، ولـهذا مل تدخل مثار سائر األشجار

  
  :األقوال األخرى

                                 
)١ (ه نعال: الطَّلْعن بفتح الطاء املشددة وسكون الالم،  شيء خيرج من النخل كأن

مطْبقان واحلَمل بينهما منضود والطرف حمدد، أو ما يبدو من مثرته يف أول 
  )٣/٨٣القاموس احمليط:انظر.(ظهورها

   ٤/٤١٤،اإلنصاف)٨٢( القاعدة رقم١٦٦،قواعد ابن رجب ص٦/٥٥٣املغين) ٢(
   ٤/٤١٤،اإلنصاف١٦٦قواعد ابن رجب ص) ٣(
،الدر ٤٩٩-٥/٤٩٨ الرائق،البحر٥/١٦٤،بدائع الصنائع٧٨خمتصر الطحاوي ص) ٤(

الثمر للبائع : ، وهو ما ظهر يل من قولـهم٤/٥٥٣املختار وحاشية ابن عابدين 
  .سواء أُبر أم مل يؤبر إذا ظهر يف خنلة وبان فيها

  ١٠/٢٥٤،فتح العزيز مع تكملة اموع٦/٥٥٣املغين) ٥(
  ٥/١٦٤بدائع الصنائع) ٦(
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٧٠٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  :للعلماء يف املسألة ثالثة أقوال
  . ومن وافقهما تقدم من اختيار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل: أحدها

  . أنه مناء متصل:والقول الثَّاين
  .)١(وهو طريقة عند احلنابلة

  :دليل هذا القول
  .)٢(أنه يتبع املبيع يف البيع

  . أنَّ املؤبر زيادة منفصلة، وغري املؤبر زيادة متصلة:القول الثَّالث
 ،)٤(،وظاهر مذهب املالكية)٣(وهو طريقة عند احلنابلة، ونص اإلمام أمحد

  .)٥(والشافعية
                                 

   ٤/٤١٤نصاف،اإل١٦٦،قواعد ابن رجب ص٦/٥٥٣املغين) ١(
   ٢/١٠٣الكايف البن قدامة) ٢(
 ،٤/٣٢١املبدع ،١٦٦،قواعد ابن رجب ص٢/١٠٣الكايف البن قدامة) ٣(

   ٤/٤١٤اإلنصاف
،خمتصر خليل وجواهر ٢٦٠،القوانني الفقهية ص٥/١٥٦،الذخرية٣٣٥الكايف ص) ٤(

وإنْ أُبر :  وهو ما ظهر يل من قولـهم،٢/٨٣،الشرح الصغري ٢/٨٨اإلكليل
 ومل يؤبر نصفها اآلخر فلكٍل حكمه، فاملؤبر للبائع ما مل يشترطه املبتاع، النصف

  .وغريه للمبتاع
،املنهاج ومغين ٤/٢٠١،حلية العلماء٩/٤٢،٣٩الوجيز وفتح العزيز مع اموع) ٥(

فإنْ باع خنالً وعليه طلع غري مؤبر : ، وهو ما ظهر يل من قولـهم٢/٨٧احملتاج
  .كان مؤبراً مل يدخل فيهدخل يف البيع، وإنْ 
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٧٠٧ في الـمـــعـــامـــالت: الباب الرابع

  :أدلَّة هذا القول
من ((:  قالeحديث ابن عمر رضي اهللا عنهما أنَّ رسول اهللا  -١

 متفق ))باع خنالً قد أُبرت فثمرها للبائع، إالَّ أنْ يشترط املبتاع
  .)١(عليه

 أنَّ احلديث دلَّ على أنَّ املؤبر يكون للبائع، فدلَّ :وجه الداللة   
يادة منفصلة، ومفهومه أنَّ غري املؤبر للمشتري، فيكون على اعتباره ز

 .)٢(زيادة متصلة
القياس على اجلنني، فإنه إذا ظهر مل يتبع أمه، وإالَّ تبعها، فكذا  -٢

  .)٣(الطَّلْع
 الذي يظهر يل رجحانه أنَّ املؤبر زيادة منفصلة، وغري املؤبر :الترجيح

ملؤبر يف حديث ابن عمر رضي اهللا  جعل اeزيادة متصلة؛ ألنَّ النيب 
عنهما للبائع إال إذا اشترطه املشتري، فدلَّ ذلك على أنه زيادة منفصلة، 
ويفهم منه أنَّ غري املؤبر داخل يف املبيع وهو للمشتري، فدلَّ ذلك على أنه 

  .زيادة متصلة، واهللا تعاىل أعلم

                                 
كتاب البيوع باب من باع خنالً قد أُبرت أو )مع الفتح٢٢٠٤ح٤/٤٦٩(البخاري) ١(

كتاب البيوع باب من باع )مع النووي١٠/١٩٠(أرضاً مزروعة أو بإجارة، ومسلم 
  . خنالً عليها متر

   ١٦٦قواعد ابن رجب ص) ٢(
  ٥/١٥٧الذخرية) ٣(
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٧٠٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

خل دون بعض، فلمن  بعض الن)١(إذا أُبر: املسألة اخلامسة] ١٧٠[ 
  .تكون مثرة النخل؟

  .)٢( أنَّ الكلَّ للبائع:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)٣(القاضي: واختاره من علماء احلنابلة أيضاً

  .)٥(،والشافعية)٤(وهو مذهب احلنفية
  :أدلَّة هذا القول

أنا إذا مل جنعل الكلَّ للبائع، أدى ذلك إىل اإلضرار باشتراك  -١
أليدي يف البستان، فيجب أنْ جيعل ما مل يؤبر تبعاً ِلما أُبر، ا

كثمر النخلة الواحدة، فال خالف يف أنَّ تأبري بعض النخلة 

                                 
لقيح، وهو أنْ يؤتى بشماريخ الذكر فتنفض فيطري غبارها أصل اإلبار الت: التأبري) ١(

املطلع على أبواب املقنع :انظر.(وهو طحني مشاريخ الفُحال إىل مشاريخ األنثى
  )١/١،املصباح املنري٢٤٣ص

 ،١/٣١٥رراحمل ،٦/١٣٣املغين ،٢/١٢التمام ،١/١٤٠دايةاهل ،٥٢٥التعليق ص) ٢(
    ٥/٦٤اإلنصاف ،٤/١٦٤املبدع ،٤/٧الفروع

  ٢/١٢التمام) ٣(
،وعندهم الثمرة للبائع ٢/٩،اللباب٢/١١،اجلوهرة النرية٥/٤٨٦اهلداية وفتح القدير) ٤(

  . مطلقاً إال أنْ يشترطها املشتري سواًء أُبرت أم مل تؤبر
،املنهاج ومغين ٩/٤٩،فتح العزيز مع اموع٢٠٣-٤/٢٠٢حلية العلماء) ٥(

   ٤/٤٥٧حتفة احملتاج ،٢/٨٧احملتاج
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٧٠٩ في الـمـــعـــامـــالت: الباب الرابع

  .)١(جيعل مجيعها للبائع
أنَّ البستان إذا بدا صالح مثرة منه جاز بيع مجيع الثمار بغري  -٢

 .)٢(شرط القطع، فكذا ههنا
  .)٣(اسات احليطانأنَّ الظاهر يتبع الباطن، كأس -٣

  
  . أنَّ ما أُبر للبائع، وما مل يؤبر للمشتري:القول اآلخر

،وكذلك املالكية )٤(وهو رواية عن اإلمام أمحد، هي املذهب عند احلنابلة
  .)٥(يف املتساويني

  :أدلَّة هذا القول
  : قالeحديث ابن عمر رضي اهللا عنهما أنَّ رسول اهللا  -١

))رت فثمرها للبائع، إال أنْ يشترط املبتاعمن باع خنالً قد أُب(( 

                                 
   ٣/١٦٦،املمتع٦/١٣٣املغين) ١(
   ٦/١٣٣املغين) ٢(
   ٣/١٦٦، املمتع٦/١٣٣املغين) ٣(
 ،٣/١٦٦املمتع ،١/٣١٥احملرر ،٦/١٣٣املغين ،٢/١٢التمام ،١/١٤٠اهلداية) ٤(

    ٤/٢٥٠معونة أويل النهى ،٥/٦٣اإلنصاف  ،٤/١٦٤املبدع ،٤/٧١الفروع
شرح  ،٢/٨٨كليل،خمتصر خليل وجواهر اإل٣٧٤،التلقني ص٢/١٤٦التفريع) ٥(

: والثَّاين. أنهما كاملتساويني: األول: ، ويف املتزايدين عندهم قوالن٥/١٨٤الزرقاين
  . أنَّ األقل يتبع األكثر
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٧١٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(متفق عليه
 أنَّ احلديث صريح يف أنَّ ما أُبر للبائع، ومفهومه أنَّ :وجه الداللة   

 .)٢(ما مل يؤبر للمشتري
أنه باع ما أُبر وما مل يؤبر، فكان ما مل يؤبر للمشتري، كما  -٢

  .)٤)(٣(لو باع خنالً من قراحني
ر للبائع ما مل يشترطه :رجيح التالذي يظهر يل رجحانه  أنَّ  النخل املؤب 

املشتري، وما مل يؤبر للمشتري، وذلك أخذاً من حديث ابن عمر رضي 
  .اهللا عنهما

إنَّ الكلَّ للبائع، فإنما استدلوا بأدلَّة عقلية، والنص مقدم، : وأما من قال
  .واهللا تعاىل أعلم

  
  
  

                                 
  )٤٤٦(تقدم خترجيه ص) ١(
   ٤/١٦٤،املبدع٦/١٣٣املغين) ٢(
بفتح القاف والراء، اخلالص، واملراد األرض املخلَّصة للزرع والغرس،وليس :القَراح) ٣(

  )  ٢/٧٤٢،املعجم الوسيط١/٤٨٤القاموس احمليط:انظر. (ومجعها أقرحة.عليها بناء
   ٢/١٢التمام) ٤(
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٧١١ في الـمـــعـــامـــالت: الباب الرابع

  .)٢( يف الثمار غري التمر)١(حكم بيع العرايا: ملسألة السادسةا] ١٧١[
  .)٣( أنه ال جيوز:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

  .)٤(وهو املذهب عند احلنابلة
  :أدلَّة هذا القول

 نـهى e أنَّ رسول اهللا ((: حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما -١
، وبيع الزبيب عن املزابنة، واملزابنة بيع الثمر بالتمر كيالً

أنَّ النيب ((: t )٦(وحدثين زيد بن ثابت:  قال)) كيالً)٥(بالكَرم

                                 
بيع الرطب يف رؤوس النخل خرصاً  : مجع عِرية، فعيلة مبعىن مفعولة، وهي: العرايا) ١(

مبثله من التمر كيالً فيما دون مخسة أوسق ملن به حاجة إىل أكل الرطب وال مثن 
  )  ١٠٩، املقنع ص١٨٠خمتار الصحاح ص:انظر.(معه

هذه املسألة مبنية على القول جبواز بيع العرايا، وهو مذهب احلنابلة واملالكية ) ٢(
خمتصر خليل وجواهر  ،٥/٢٩اإلنصاف ،٦/١٩٩املغين:انظر. (والشافعية

  )  ٣/٢١٧روضة الطالبني  ،٥٥-٣/٥٤األم ،٢/٩١اإلكليل
   ٥/٣٢اإلنصاف،٦/١٢٨،املغين١/١٣٧اهلداية) ٣(
معونة أويل  ،٥/٣٢اإلنصاف ،٤/١٤٣املبدع ،٤/١٥٨الفروع ،٦/١٢٨املغين) ٤(

   ٣/٢٦٠كشاف القناع ،٤/٢٠٥النهى
هو شجر العنب، واملراد منه هنا نفس  الكَرم بفتح الكاف وسكون الراء،) ٥(

  ) ٤/٤٥١فتح الباري:انظر.(العنب
 eري، كان عمره حني قدم النيب زيد بن ثابت بن الضحاك األنصاري النجا: هو) ٦(

 يوم بدر واختلف يف شهوده أحداً eاملدينة إحدى عشرة سنة، استصغره النيب 
= 
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٧١٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

eص يف العرايا خبرصها٢( متفق عليه)))١( رخ(.  
 رخص يف بيع العرايا يف e أن النيب ((: tحديث أيب هريرة  -٢

 .)٣( متفق عليه))أو دون مخسة أوسق مخسة أوسق
 نـهى eسول اهللا  أنَّ ر((: tحديث سهل بن أيب حثْمة  -٣

عن بيع الثمر بالتمر، ورخص يف العِرية أنْ تباع خبرصها، 
 .)٤( متفق عليه))يأكلها أهلها رطباً

                                  
=  

وشهد اخلندق وما بعده، وهو أحد كتاب الوحي وممن مجعوا القرآن، وكان من 
  .هـ٤٥علماء الصحابة،واختلف يف سنة وفاته واألكثر على أنه تويف سنة

،اإلصابة يف متييز الصحابة ٢٠٢-١/٢٠٠ذيب األمساء واللغات:انظر ترمجته يف(      
٢٣-٣/٢٢(  

بفتح اخلاء وسكون الراء، الظن، ويقال خرص النخلة خيرصها خرصاً إذا :اخلَرص) ١(
 .حزر ما عليها من الرطب متراً، واحلَزر تقدير بظن، واالسم اِخلرص بالكسر

  )٢٣-٢/٢٢النهاية يف غريب احلديث:انظر(
كتاب البيوع باب بيع الزبيب )مع الفتح٢١٧٣و٢١٧٢ح٤/٤٤١(البخاري) ٢(

كتاب البيوع باب حترمي )مع النووي١٠/١٨٣(بالزبيب، والطعام بالطعام، ومسلم 
  .  بيع الرطب بالتمر إال يف العرايا

كتاب البيوع باب بيع الثمر على رؤوس )مع الفتح٢١٩٠ح٤/٤٥٢(البخاري) ٣(
كتاب البيوع باب حترمي )مع النووي١٠/١٨٧( ومسلم النخل بالذهب أو الفضة،

  .    بيع الرطب بالتمر إال يف العرايا
كتاب البيوع باب بيع الثمر على رؤوس )مع الفتح٢١٩١ح٤/٤٥٢(البخاري) ٤(

= 
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٧١٣ في الـمـــعـــامـــالت: الباب الرابع

أنَّ األصل يقتضي حترمي بيع العِرية، وإنما جازت يف مثر النخيل  -٤
 .)١(رخصة

أنَّ الرخصة وردت يف مثر النخل، وغريه ال يساويه يف كثرة  -٥
  .)٢(هولة خرصه، فيختص احلكم بهاالقتيات به، وس

  
  :األقوال األخرى

  :للعلماء يف املسألة ثالثة أقوال
  .ما تقدم من اختيار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل ومن وافقه: أحدها

  . جيوز يف العنب مع التمر:والقول الثَّاين
  .)٤(،ومذهب الشافعية)٣(وهو قول عند احلنابلة

                                  
=  

كتاب البيوع باب حترمي )مع النووي١٠/١٨٥(النخل بالذهب أو الفضة، ومسلم 
  .بيع الرطب بالتمر إال يف العرايا

   ٤/٢٠٥،معونة أويل النهى٦/١٢٩غينامل) ١(
   ٤/١٤٣،املبدع٣/١٥٠املمتع) ٢(
معونة أويل  ،٥/٣٣اإلنصاف ،٤/١٤٣املبدع ،٤/١٥٨الفروع ،٦/١٢٨املغين) ٣(

   ٤/٢٠٥النهى
فتح العزيز مع  ،٤/١٨٠حلية العلماء ،١٣٧التنبيه ص ،٣/٥٧،٥٥األم) ٤(

يما سوى الرطب وعندهم ف ،٩٤-٢/٩٣املنهاج ومغين احملتاج ،٩/٩٤اموع
  .  املنع: أصحهما: والعنب من الثمار قوالن
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٧١٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  :دليل هذا القول
رطب يف وجوب الزكاة فيهما، وجواز خرصهما، أنَّ العنب كال

وتوسيقهما، وكثرة تيبيسهما، واقتياتـهما يف بعض البلدان، واحلاجة إىل 
أكل رطبهما، والتنصيص على الشيء يوجب ثبوت احلكم يف مثله، وال 
جيوز يف غريمها الختالفهما يف أكثر هذه املعاين، فإنه ال ميكن خرصها، 

  .)١(، فال حاجة إىل الشراء بهوال يقتات يابسها
  : بأنه ال يصح قياس غري مثرة النخيل عليها، وذلك لوجهني:وأجيب عنه

 أنَّ غريها ال يساويها يف كثرة االقتيات بـها، وسهولة خرصها، :األول
وكون الرخصة يف األصل ألهل املدينة، وإنما كانت حاجتهم إىل الرطب 

  .دون غريه
قياس ال يعمل به إذا خالف نصاً، وقياسهم خيالف نصوصاً  أنَّ ال:والثَّاين

غري خمصوصة، وإنما جيوز التخصيص بالقياس على احملل املخصوص، 
 عن بيع العنب بالزبيب مل يدخله ختصيص فيقاس عليه، eونـهي النيب 

  .)٢(وكذلك سائر الثمار
  . أنه جيوز يف سائر الثمار:القول الثَّالث

                                 
   ٢/٩٣،مغين احملتاج٤/١٤٣،املبدع١٢٩-٦/١٢٨املغين) ١(
   ٤/٢٠٥،معونة أويل النهى٦/١٢٩املغين) ٢(
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٧١٥ في الـمـــعـــامـــالت: الباب الرابع

  .)٢(ومذهب املالكية ،)١(نابلةو وجه عند احلـوه
  :دليل هذا القول

أنَّ الناس حباجة إىل رطب هذه الثمار كحاجتهم إىل الرطب، فجاز قياساً 
  .)٣(على النخل
  .مبا أجيب به عن قياس أصحاب القول الثَّاين: وجياب عنه
 الذي يظهر يل رجحانه  أنَّ بيع العرايا ال جيوز يف غري التمر؛ :الترجيح 

ذلك ألنه خمصوص من النهي، فتكون الرخصة خاصة به، وال يقاس غريه و
  .  عليه، ويبقى غريه من الثمار داخالً يف عموم النهي، واهللا تعاىل أعلم

  
  
  .)٤(حكم بيع النوى بتمر فيه نوى، وحنوه: املسألة السابعة] ١٧٢[
  

                                 
 ،معونة٥/٣٢،اإلنصاف٤/١٤٣،املبدع٤/١٥٨،الفروع٦/١٢٨،املغين١/١٣٧اهلداية) ١(

   ٤/٢٠٥أويل النهى
التاج  ،٢/٩١خمتصر خليل وجواهر اإلكليل ،٣١٥يف صالكا ،٣/٢٧٢املدونة) ٢(

، واشترطوا يف الثمار اليت يصح فيها بيع العرايا أنْ تكون مما ييبس ٤/٥٠٢واإلكليل
  . ويدخر

   ٣/١٤٩،املمتع٦/١٢٩املغين) ٣(
  ) ٥/٣٧اإلنصاف:انظر.(كبيع شاة ذات لنب بلنب، أو ذات صوف بصوف) ٤(
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٧١٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١( أنه جيوز:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)٤(واحلنفية ،)٣(ةملذهب عند احلنابلـي ا، ه)٢(دواية عن اإلمام أمحوهو ر

  :دليل هذا القول
أنَّ النوى يف التمر غري مقصود، ولذلك جاز بيع التمر بالتمر يف كلِّ 
واحد منهما نواه، وصار كبيع دار مموٍه سقفها بالذهب بذهب، فيكون ما 

  .)٥(مهفيه الربا غري مقصود بالبيع، فوجوده كعد
  

  . أنه ال جيوز:القول اآلخر
  

                                 
 ،٤/١٤٦املبدع ،)١١٣( القاعدة رقم٢٤٢ رجب صقواعد ابن ،٦/٩٦املغين) ١(

   ٥/٣٧اإلنصاف
 -قسم املعامالت-مسائل ابن منصور الكوسج :انظر( .ابن منصور: نقلها عنه) ٢(

  )٣٨٨-٣٨٧ص
 ،١/٣٢٠احملرر ،٦/٧٨املغين ،١/١٣٨اهلداية ،١/٣٢٤الروايتني والوجهني) ٣(

، ٥/٣٧اإلنصاف ،٤/١٤٦املبدع ،٢٤٢قواعد ابن رجب ص ،٤/١٦١الفروع
    ٣/٢٦٢كشاف القناع

البحر  ،٥/١٩١بدائع الصنائع ،١٢/١٨٠املبسوط ،٧٧خمتصر الطحاوي ص) ٤(
، واشترطوا أنْ يكون النوى أكثر من التمر ٢/٨٩جممع األنـهر ،٦/٢٢٥الرائق

  . الذي فيه نوى، فيكون النوى مبثله، والزائد مبا يف التمر سوى النوى
   ٤/١٤٦املبدع ،٦/٩٦،٧٨املغين) ٥(
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٧١٧ في الـمـــعـــامـــالت: الباب الرابع

ومذهب الشافعية إنْ كان يف ضرع الشاة  ،)١(وهو رواية عن اإلمام أمحد
  .)٢(املباعة باللنب لنب
  :أدلَّة هذا القول

  .)٤)(٣(أنَّ التمر نوى، فيصري كمد عجوة -١
القياس على ما لو باع متراً فيه نواه بتمر منـزوع النوى، وهو  -٢

 .)٥(ال أحدمها على ما ليس من جنسه دون اآلخرحمرم الشتم
أنَّ النوى مكيل، فإذا باع مكيل نوى مبكيل متر فيه نوى مل  -٣

 .)٦(جيز؛ ألنَّ التفاضل موجود
 

                                 
 ،١/٣٢٠احملرر ،٦/٧٨املغين ،١/١٣٨اهلداية ،١/٣٢٤الروايتني والوجهني) ١(

   ٥/٣٧،اإلنصاف٤/١٤٦،املبدع٢٤٢قواعد ابن رجب ص ،٤/١٦١الفروع
مغين  ،٨/١٨٩فتح العزيز مع اموع  ،١٣٨التنبيه ص ،٤/١٨٦حلية العلماء) ٢(

  ٢/٢٩احملتاج
جبنسه ومعه أو معهما من غري أن يباع ربوي :هي) مد عجوة ودرهم(مسألة ) ٣(

  )٦٠زاد املستقنع ص:انظر.(جنسهما
أنْ يبيع متراً بتمر، ومع كل واحد منهما دراهم، أي يبيع صاعاً من متر :     ومثاهلا

  ) ٨/٤١٦الشرح املمتع:انظر.(ودرمهاً بصاع من متر ودرهم، وهذا ال جيوز
   ٦/٧٨املغين) ٤(
   ٦/٧٨املغين) ٥(
   ٣/١٥٢،املمتع١/٣٢٤نيالروايتني والوجه) ٦(
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٧١٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

أنَّ اللنب يف الضرع يأخذ ِقسطاً من الثمن، بدليل أنه جيب  -٤
  .)٢)(١(التمر يف مقابلته يف املصراة

حانه جواز بيع النوى بتمر فيه نوى؛ ألنَّ  الذي يظهر يل رج:الترجيح
النوى الذي يف التمر غري مقصود، فيكون بيع جنس بغري جنسه، فيجوز 

  . فيه التفاضل، واهللا تعاىل أعلم
  
  
  
  

                                 
اللنب يف بفتح الصاد وتشديد الراء، الناقة أو البقرة أو الشاة يصرى : املصراة) ١(

بأنها اليت تصر أخالفها، وال :  وفسرها الشافعي رمحه اهللاضرعها، أي جيمع وحيبس،
  حتلب أياماً حىت جيتمع اللنب يف ضرعها، فإذا حلبها    

  ) ٣/٢٧النهاية يف غريب احلديث:انظر.(ستغزرها      املشتري ا
 التصروا اإلبل (( : e عن النيب tحديث أيب هريرة :      ودليل رد الصاع من التمر 

إنْ شاء أمسك، وإنْ شاء : والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه خبري النظرين بعد أنْ حيتلبها
كتاب البيوع باب ) مع الفتح٢١٤٨ح٤/٤٢٢( أخرجه البخاري ))ردها وصاع متر

مع ١٠/١٦٠(النهي للبائع أن ال حيفِّل اإلبل والبقر والغنم وكل حمفَّلة، ومسلم
  .     كتاب البيوع باب حترمي بيع الرجل على بيع أخيه)النووي

   ٢/٢٩،مغين احملتاج٨/١٨٩فتح العزيز مع اموع) ٢(
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٧١٩ في الـمـــعـــامـــالت: الباب الرابع

 )١(واجلَذاذ حكم اشتراط كون احلَصاد: املسألة الثَّامنة ]١٧٣[
  .واللقاط على البائع

  .)٢(ه جيوز أن:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)٣(وهو رواية عن اإلمام أمحد، هي املذهب عند احلنابلة

  :دليل هذا القول
أنه بيع وإجارة؛ ألنه باعه الزرع وآجره نفسه على حصاده، وكل واحد 

  .)٤(منهما يصح إفراده بالعقد، فإذا مجعهما جاز، كالعينني
  

  :األقوال األخرى
  :للعلماء يف املسألة ثالثة أقوال

  .ما تقدم من اختيار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل ومن وافقه: هاأحد
  . ال جيوز، ويفسد به البيع:والقول الثَّاين

                                 
يم وكسرها، بالدال والذال املهملة بفتح اجل: بفتح احلاء وكسرها، واجلَذاذ: احلَصاد)١(

،املطلع على أبواب ١٩٦طلبة الطلبة ص:انظر.(قطع الزرع: واملعجمة، واملراد ما
  )٢٤٣املقنع ص

   ٥/٦٦اإلنصاف) ٢(
 ،٥/٦٦اإلنصاف ،٤/١٦٧املبدع ،٤/٧٣عالفرو ،٦/١٦٤املغين ،١/١٣٥الـهداية) ٣(

  ٣/١٩١،كشاف القناع١٦٢-٢/١٦١ح منتهى اإلراداترش
    ٢/١٦٢،شرح منتهى اإلرادات٦/١٦٤ املغين)٤(
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٧٢٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)٣(والشافعية ،)٢(ومذهب احلنفية ،)١(وهو قول اخلرقي من احلنابلة
  :أدلَّة هذا القول

أنه اشتمل على شرط عمل فيما ال ميلكه املشتري؛ ألنه ال  -١
  .)٤(شتري إال بعد الشرطيدخل يف ملك امل

أنه شرط ينايف مقتضى العقد، وهو كون احلصاد على  -٢
 .)٥(املشتري

 .)٦(بأنه يبطل جبواز شرط الكفيل، والرهن، واخليار: وأجيب عنه   
أنها زيادة منفعة مشروطة يف البيع، تكون ربا؛ ألنها زيادة ال  -٣

  .)٧(يقابلها عوض يف عقد البيع
  . ال جيوز ويصح البيع:القول الثَّالث

                                 
،قواعد ابن ٤/٧٣،الفروع١/١٣٥،الـهداية١٦٤-٦/١٦٣خمتصر اخلرقي و املغين) ١(

  ٥/٦٦،اإلنصاف٤/١٦٧، املبدع)٧٣( القاعدة رقم١٢٨رجب ص
الدر املختار  ،٥/٥٠٤البحر الرائق ،٥/١٦٩بدائع الصنائع ،٧٩خمتصر الطحاوي ص) ٢(

   ٤/٥٥٦وحاشية ابن عابدين
 ،٤/١٢٩حلية العلماء ،١٩٥-٨/١٩٤الوجيز وفتح العزيز مع اموع) ٣(

  ٢/٣١املنهاج ومغين احملتاج  ،٩/٣٧٢اموع
  ٢/٣١مغين احملتاج) ٤(
  ٤/٥٥٦،حاشية ابن عابدين٨/١٩٥فتح العزيز مع اموع) ٥(
  ٦/١٦٤املغين) ٦(
  ٥/١٦٩بدائع الصنائع) ٧(
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٧٢١ في الـمـــعـــامـــالت: الباب الرابع

  .)١(وهو وجه عند احلنابلة
  :دليل هذا القول

  .مل أقف له على دليل
الذي يظهر يل رجحانه أنه جيوز اشتراط كون احلصاد واجلذاذ : الترجيح

واللقاط على البائع؛ ألنه شرط ال ينايف مقتضى العقد، وألنه جيوز اجلمع 
  .اهللا تعاىل أعلمبني البيع واإلجارة يف عقد واحد، و

  
  
ن صالحاً صالح بعض مثر الشجرة، هل يكو: املسألة التاسعة] ١٧٤[

  .البستان؟لسائر النوع الذي يف 
 أنه يكون صالحاً لسائر النوع الذي يف :اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

  .)٢(البستان
 ،)٤(يةواملالك ،)٣(وهو رواية عن اإلمام أمحد، هي املذهب عند احلنابلة

                                 
   ٤/١٦٧،املبدع١٢٨جب صقواعد ابن ر٤/٧٣،الفروع٦/١٦٤املغين) ١(
   ٥/٧٩،اإلنصاف٢٩/٣٨جمموع فتاوى شيخ اإلسالم) ٢(
 ،١/٣١٧احملرر ،١٩٤،بلغة الساغب ص٦/١٥٦،املغين٢/١١،التمام١/١٤٠اهلداية) ٣(

، وقيده ٤/٢٦٢معونة أويل النهى ،٥/٧٨، اإلنصاف٤/١٧٣املبدع ،٤/٧٧الفروع
  . بعضهم بأنْ يكون الغالب على ذلك النوع الصالح

خمتصر خليل وجواهر  ،٢٦٠-٢٥٩،القوانني الفقهية ص٥/١٩٠الذخرية) ٤(
= 
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٧٢٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(والشافعية
  :أدلَّة هذا القول

أنَّ اعتبار الصالح يف اجلميع فيه مشقة، ويؤدي إىل االشتراك  -١
واختالف األيدي، فوجب أنْ يتبع ما مل يبد صالحه من نوعه 

  .)٢(ِلما بدا
أنه بدا الصالح يف نوعه من البستان الذي هو فيه، فجاز بيع  -٢

 .)٣(مجيعه، كالشجرة الواحدة
أنَّ املقصود األمن من العاهة، وهذا حيصل بشروع الثمر يف  -٣

  .)٤(الصالح
  

  . أنه ال يكون صالحاً لسائر النوع الذي يف البستان:القول اآلخر

                                  
=  

، واستثنوا أنْ تكون باكورة، فال يباع ٢/١٢٨شرح زروق ،٢/٩٠اإلكليل
  . بصالحها غريها من األشجار

   الوجيز وفتح العزيز مع اموع ،١١/٤٥١،٤٤٩املهذب وتكملة اموع) ١(
   ٢/٩١، مغين احملتاج٣/٣٨٣،التهذيب٤/٢١٥حلية العلماء ،٧٠-٩/٦٩

   ٤/٢٦٢،معونة أويل النهى٤/١٧٣،املبدع٦/١٥٦املغين) ٢(
   ٤/١٧٣،املبدع٦/١٥٦،املغين٢/١٢التمام) ٣(
   ٢٩/٣٩جمموع فتاوى شيخ اإلسالم) ٤(
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٧٢٣ في الـمـــعـــامـــالت: الباب الرابع

  .)١(وهو رواية عن اإلمام أمحد
  :أدلَّة هذا القول

 جعل بدو الصالح يف مثر النخل أنْ حيمر أو eأنَّ النيب  -١
٢(يصفر(ب أنْ، ويف العن يسود)٤(، ومل يوجد ذلك)٣(.  

 .)٥(أنَّ ما مل يبد صالحه داخل يف عموم النهي -٢
أنه مل يبد صالحه، فلم جيز بيعه من غري شرط القطع، كالذي  -٣

                                 
 ،٤/١٧٣املبدع ،١/٣١٧احملرر ،٦/١٥٦املغين ،٢/١١التمام ،١/١٤٠اهلداية) ١(

   ٤/٢٦٢معونة أويل النهى  ،٥/٧٩اإلنصاف
 ى عن بيع الثمرة حىت يبدو ((:  أنه e عن النيب tكما يف حديث أنس ) ٢(

 أخرجه ))يحمار أو يصفَار : وما يزهو؟ قال: قيل. صالحها، وعن النخل حىت يزهو
  .كتاب البيوع باب بيع النخل قبل أنْ يبدو صالحها) ٢١٧٩ح٤/٤٦٤(البخاري

نـهى عن بيع العنب حىت يسود، وعن بيع ((: e أنَّ النيب tكما يف حديث انس ) ٣(
كتاب البيوع باب يف بيع )٣٣٧١ح٣/٦٦٨( أخرجه أبوداود))احلب حىت يشتد

كتاب البيوع باب ما )١٢٢٨ح٣/٥٣٠(الثمار قبل أنْ يبدو صالحها، والترمذي
كتاب )٢٢١٧ح٢/٧٤٧(جاء يف كراهية بيع الثمرة حىت يبدو صالحها، وابن ماجه

هي عن بيع الثمار قبل أنْ يبدو صالحها،وصححه األلباين يف التجارات باب الن
  ). ١٣٦٦،١٣٦٤ح٢١١-٥/٢٠٩(اإلرواء

  ٣/١٧٥املمتع) ٤(
   ٦/١٥٦املغين) ٥(
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٧٢٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 .)١(يف البستان اآلخر
  .)٢(أنه ملَّا مل يكن صالحاً لنوع آخر، كذلك النوع الواحد -٤

 دع صالح بعض مثر الشجرة ي الذي يظهر يل رجحانه أنَّ:الترجيح 
صالحاً جلميع النوع يف البستان إذا غلب على أكثره بدو الصالح، وعليه 

 شرعاً، وألنَّ التفريق اً معترباًحيمل ما ورد يف احلديث؛ ألنَّ للغالب حكم
فيه ضرر كبري، والضرر يزال، كما هو من قواعد الشريعة اإلسالمية، قال 

 قد أرخص يف العرايا استثناًء من املزابنة e النيب فإذا كان: شيخ اإلسالم
للحاجة، فألنْ جيوز بيع النوع تبعاً للنوع مع أنَّ احلاجة إىل ذلك أشد 

 وسر الشريعة يف -مث قال–أوىل، وال يلزم من منعه مفرداً منعه مضموماً 
أنَّ الفعل إذا اشتمل على مفسدة مِنع منه إال إذا عارضها : ذلك كلِّه

صلحة راجحة، كما يف إباحة امليتة للمضطر، وبيع الغرر نـهي عنه؛ م
ألنه نوع من امليسر الذي يفضي إىل أكل املال بالباطل، فإذا عارض ذلك 
ضرر أعظم من ذلك، أباحه؛ دفعاً ألعظم املفسدتني باحتمال 

  .)٣(هـ.أ.أدنامها
  

                                 
   ٤/١٧٣،املبدع٦/١٥٦املغين) ١(
   ٢/١٢التمام) ٢(
   ٢٩/٤٨٣جمموع فتاوى شيخ اإلسالم) ٣(
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٧٢٥ في الـمـــعـــامـــالت: الباب الرابع

  .)١(حكم التسعري: املسألة العاشرة] ١٧٥[ 
  .)٢( أنه ال جيوز التسعري:رمحه اهللا تعاىلاختار ابن حامد 

  .)٦(،والشافعية)٥(،واملالكية)٤(،واحلنفية)٣(وهو املذهب عند احلنابلة
  :أدلَّة هذا القول

 يا أَيها الَِّذين آمنوا ال تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم (قوله تعاىل  -١

                                 
معونة أويل :انظر.(يقدره هلمهو منع السلطان الناس البيع بزيادة على مثن : التسعري) ١(

  )٢/١٥٩،شرح منتهى اإلرادات٤/٦٩النهى
   ٦/٣١١املغين ) ٢(
معونة أويل  ،٤/٣٣٨اإلنصاف ،٤/٤٧املبدع ،٤/٥١الفروع ،٦/٣١١املغين ) ٣(

  ٢/١٥٩شرح منتهى اإلرادات  ،٤/٦٩النهى
 اهلداية مع تكملة فتح القدير ،٥/١٢٩بدائع الصنائع ،٤/١٦٧الكتاب واللباب) ٤(

، واستثنوا إذا كان ٣/٢١٤الفتاوى اهلندية ،٤/١٦١املختار للفتوى ،٨/٤٩٢
انة حقوق أرباب الطعام يتحكمون ويتعدون عن القيمة وعجز القاضي عن صي

فحينئذ ال بأس عندهم من التسعري مبشورة أهل الرأي  املسلمني إال بالتسعري،
  .  والبصر

 لتاج واإلكليل مع مواهب اجلليل،ا٥/١٨،املنتقى٣٦٠الكايف ص ،٢/١٦٨التفريع) ٥(
إذا حطَّ البائع عن سعر السوق، أنه يؤمر باللحاق بسعر :، إال أنهم قالوا ٤/٣٨٠

  .السوق أو اخلروج منه
 ،٤/٣١٦،حلية العلماء٣/٦٨،الوسيط١٤٤،التنبيه ص٨/١٩١خمتصر املزين مع األم) ٦(

   ٣/٧٥،روضة الطالبني٣/٥٨٤التهذيب

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٧٢٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١()  عن تراٍض ِمنكُمِبالْباِطِل ِإال أَنْ تكُونَ ِتجارةً
 أنه يشترط يف البيع التراضي بني البائعني، ويف :وجه الداللة    

 .التسعري يلزم البائع بالبيع من غري رضاه
يا رسول اهللا غال : قال الناس:  قالtحديث أنس بن مالك  -٢

 إنَّ اهللا هو املُسعر ((: eفقال رسول اهللا . السعر فسعر لنا
ابض الباسط الرازق، وإني ألرجو أنْ ألقى اهللا وليس أحد الق

أخرجه أبوداود ))منكم يطالبين مبظلمة يف دم وال مال
 .)٢(والترمذي وابن ماجه

يا رسول اهللا، :  أنَّ رجالً جاء فقالtحديث أيب هريرة  -٣
يا رسول اهللا، :مث جاءه رجل، فقال. )) بل أدعو((:فقال. سعر
 اهللا خيفض ويرفع، وإني ألرجو أنْ ألقى اهللا  بل((:فقال. سعر

 .)٣( أخرجه أبوداود))وليس ألحد عندي مظلمة

                                 
  ) ٢٩(قمسورة النساء آية ر) ١(
 والترمذي كتاب اإلجارة باب يف التسعري،)٣٤٥٠ح٣/٧٣١(سنن أيب داود) ٢(

هذا :كتاب البيوع باب ما جاء يف التسعري، وقال )١٣١٤ح٦٠٦-٣/٦٠٥(
كتاب التجارات باب من )٢٢٠٠ح٢/٧٤١(وابن ماجه حديث حسن صحيح،

  ). ١٨٤٦ح١/٣٧٧(وصححه األلباين يف صحيح اجلامع  كره أنْ يسعر،
كتاب البيوع باب يف التسعري، وصححه األلباين )٣٤٥٠ح٣/٧٣١( سنن أيب داود )٣(

  ) ٢٩٤٤ح٢/٦٦٠(يف صحيح سنن أيب داود 
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٧٢٧ في الـمـــعـــامـــالت: الباب الرابع

 احلديثان يدالن على حترمي التسعري من :وجه الداللة من احلديثني  
 :)١(وجهني

 أنه مل يسعر لـهم، وقد سألوه ذلك، ولو جاز ألجابـهم :األول  
  .ليهإ

 .بكونه مظلمة، والظلم حرامعلَّل  أنه :والثَّاين  
 .)٢(أنه ماله، فلم جيز منعه من بيعه مبا تراضى عليه املتبايعان -٤
أنَّ الناس مسلطون على أموالـهم، فال جيوز احلجر عليهم  -٥

 .)٣(فيها
أنَّ إجبار الناس على بيع ال جيب، أو منعهم مما يباح شرعاً،  -٦

  .)٤(ظلم لـهم، والظلم حرام
  

  .جيوز يف وقت الغالء دون وقت الرخص أنه :القول اآلخر
  .)٥(وهو وجه عند الشافعية

  :دليل هذا القول

                                 
  ٦/٣١١املغين ) ١(
  ٦/٣١١املغين ) ٢(
   ٣/٥٨٤التهذيب) ٣(
   ٢٨/٩٤جمموع فتاوى شيخ اإلسالم) ٤(
  ٣/٧٥،روضة الطالبني٨/٢١٧، فتح العزيز مع اموع٣/٥٨٤التهذيب) ٥(
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٧٢٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(من باب اإلرفاق بالضعفاء، ونظراً حلاجة الناس
 )٢( الذي يظهر يل رجحانه ما فصله شيخ اإلسالم رمحه اهللا:الترجيح 

منه ما هو ظلم وحرام، ومنه ما هو عدل جائز، (حيث ذكر أنَّ التسعري 
فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغري حق على البيع بثمن ال يرضونه، أو 
منعهم مما أباحه اهللا لـهم فهو حرام، وإذا تضمن العدل بني الناس مثل 
إكراههم على ما جيب عليهم من املعاوضة بثمن املثل، ومنعهم مما حيرم 

من مث ذكر ) عليهم من أخذ زيادة على عوض املثل فهو جائز، بل واجب
أنْ ميتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها : أمثلة ذلك اجلائز

إال بزيادة على القيمة املعروفة، أو يكون الناس قد التزموا أنْ ال يبيع 
الطعام أو غريه إال أناس معروفون، ال تباع تلك السلعة إال لـهم، مث 

ري يف مثل هذا واجب والتسع:(يبيعونـها هم، فلو باع غريهم منع، مث قال
،واهللا ) بال نزاع، وحقيقته إلزامهم أنْ ال يبيعوا أو ال يشتروا إال بثمن املثل

  .تعاىل أعلم

                                 
   ٨/٢١٧،فتح العزيز مع اموع٣/٥٨٤ التهذيب)١(
   ٢٤٥-٢٤٤الطرق احلكمية ص:،وانظر٧٧-٢٨/٧٦جمموع فتاوى شيخ اإلسالم) ٢(
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  يف الصلح والوكالة واحلجر: الفصل الثَّاني
  :وفيه ست مسائل

  .املصاحلة على دخول أغصان شجره يف هواء غريه: املسألة األوىل
فهل . بعت الثوب وقبضت الثمن، فتلف:إذا قال الوكيل: املسألة الثَّانية
  .يقبل قوله؟

إذا اختلف املوكِّل والوكيل جبعل يف رد الوكيل ما وكِّل :املسألة الثَّالثة
  .فيه إىل املوكِّل، فهل يقبل قول الوكيل؟

إذا تعلَّق مبال احملجور عليه حق شفعة، فهل ملن وجد : املسألة الرابعة
  .عني  ماله الرجوع فيه؟

من وجد ماله بعينه عند احملجور عليه وبه زيادة : سألة اخلامسةامل
  .منفصلة، فلمن تكون الزيادة؟

إذا غرس احملجور عليه أرضاً أو بىن فيها، وامتنع : املسألة السادسة
وامتنع البائع عن دفع القيمة، فهل للبائع  املفلس والغرماء عن القلع،

  .الرجوع فيها؟

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٧٣١ في الـمـــعـــامـــالت: الباب الرابع

املصاحلة على دخول أغصان شجره يف هواء : ىلاملسألة األو] ١٧٦[
  .غريه بعوض

  .)١( أنه جيوز:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
ابن عقيل، وجزم به يف املُنور، وقدمه : واختاره من علماء احلنابلة أيضاً

  .)٢(ابن رزين
  .)٣(وهو مذهب احلنفية

  :أدلَّة هذا القول
ال متنع اجلواز، لكونـها ال متنع أنَّ اجلهالة يف املصالَح عنه  -١

  .)٤(التسليم
أنَّ احلاجة داعية إىل الصلح عنه، لكون ذلك يكثر يف األمالك  -٢

  .)٥(املتجاورة، ويف القطع إتالف وضرر

                                 
،اإلقناع مع كشاف ٥/٢٥٢،اإلنصاف٤/٢٩٤،املبدع٣/٢٨٧،املمتع٧/١٩املغين) ١(

   ٣/٤٠٥القناع
والالئق : ، وقال ابن قدامة يف املغين٥/٢٥٢،اإلنصاف٤/٢٩٤،املبدع٧/١٩املغين) ٢(

  .مبذهب أمحد صحته
والصلح عن دعوى حق : ، وقالوا٦٣٨-٥/٦٣٧،الدر املختار٧/٤٤٧البحر الرائق) ٣(

  . الشرب أو حق الشفعة أو حق وضع اجلذوع وحنوه جيوز على األصح
   ٤/٢٩٤،املبدع٣/٢٨٧،املمتع٧/١٩املغين) ٤(
   ٣/٤٠٥،كشاف القناع٧/١٩املغين) ٥(
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٧٣٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  :األقوال األخرى
  :للعلماء يف املسألة ثالثة أقوال

  . ما تقدم من اختيار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل ومن وافقه:أحدها
  . أنه ال جيوز مطلقاً:الثَّاينوالقول 

  .)١(وهو املذهب عند احلنابلة
  :دليل هذا القول

أنَّ الغصن يزيد وينقص، فالرِطب يزيد ويتغري، واليابس ينقص وربما 
  .)٢(ذهب كله

 بأنَّ الزيادة اليت تتجدد يف الغصن حيتمل أنْ يعفى عنها، :وأجيب عنه
  .)٣(بكالسمن احلادث يف املستأجر للركو

 جواز ذلك يف يابسه إنْ استند إىل جدار، وال جيوز يف :القول الثَّالث
  .رِطبه

  .)٥(،ومذهب الشافعية)٤(وهو وجه عند احلنابلة
                                 

 اإلنصاف ،٤/٢٩٤املبدع ،٢٧٧-٤/٢٧٦الفروع ،١/٣٤٤احملرر ،١/١٦١اهلداية) ١(
   ٣/٤٠٥، كشاف القناع٤/٤٦٧معونة أويل النهى ،٥/٢٥٢

  ٤/٢٩٤،املبدع٣/٢٨٧،املمتع٧/١٩،املغين١/١٦١اهلداية) ٢(
  ٤/٢٩٤،املبدع٣/٢٨٧،املمتع٧/١٩املغين) ٣(
   ٤/٤٦٧،معونة أويل النهى٥/٢٥٣،اإلنصاف٤/٢٩٤املبدع) ٤(
 ،٣/٤٥٦روضة الطالبني ،١٠/٣٢٩لعزيز مع تكملة اموعفتح ا ،٦/٤٠٦احلاوي) ٥(

= 
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٧٣٣ في الـمـــعـــامـــالت: الباب الرابع

  :أدلَّة هذا القول
أنَّ الرِطبة تتغري، فهي تزيد يف كل وقت، فال جيوز فيها خبالف  -١

  .)١(اليابسة
 . الثَّاين مبا أجيب به عن دليل القول:وأجيب عنه   
 عن اًأنَّ الغصن إذا مل يعتمد على شيء يكون الصلح اعتياض -٢

  .)٢(جمرد الـهواء، وهذا ال جيوز
 بأنَّ الـهواء كالقرار يف كونه مملوكاً لصاحبه، فجاز :وأجيب عنه     

  .)٣(الصلح على ما فيه، كالذي يف القرار
ح عن األغصان الداخلة  الذي يظهر يل رجحانه  أنه جيوز الصل:الترجيح 

الصلح جائز بني املسلمني إال ((: يف هواء الغري بعوض، لعموم حديث
 أخرجه أبو داود والترمذي وابن ))صلحاً أحلَّ حراماً أو حرم حالالً

  .، واهللا تعاىل أعلم)٤(ماجه
                                  

=  
، وعندهم وجه جبوازه يف ١٣/٤١٠تكملة اموع للمطيعي  ،٢/١٩٢مغين احملتاج

  .األغصان الرِطبة
   ٥/٢٥٣،اإلنصاف٤/٢٩٤،املبدع١٠/٣٢٩فتح العزيز مع تكملة اموع) ١(
   ١٠/٣٢٩فتح العزيز مع تكملة اموع) ٢(
   ٧/١٩املغين) ٣(
، tكتاب األقضية باب يف الصلح عن أيب هريرة  )٣٥٩٤ح٢٠-٤/١٩( أبو داود) ٤(

باب ما ذكر عن ام ـاب األحكـكت )١٣٥٢ ح٦٣٥-٣/٦٣٤( والترمذي
= 
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٧٣٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

بعت الثوب وقبضت الثمن، :إذا قال الوكيل: املسألة الثَّانية] ١٧٧[
  .له؟فهل يقبل قو. فتلف

  .)١( أنه يقبل قوله مع ميينه:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)٥(والشافعية ،)٤(واملالكية ،)٣(واحلنفية ،)٢(وهو املذهب عند احلنابلة

  :أدلَّة هذا القول
                                  

=  
حديث حسن صحيح، وابن :وقال ، يف الصلح بني الناسe رسول اهللا

كتاب األحكام باب الصلح، كالمها عن عمرو بن عوف )٢٣٥٣ح٢/٧٨٨(ماجه
t ١٤٢٠ح٢٥١-٥/٢٥٠(األلباين يف اإلرواء ، وحسنه (  

  ٥/٣٩٧اإلنصاف) ١(
 ،٤/٣٨١املبدع ،٢٣٩بلغة الساغب ص ،٧/٢١٥املغين ،١/١٦٩الـهداية) ٢(

  ٣/٤٨٥كشاف القناع ،٤/٦٦٨معونة أويل النهى  ،٥/٣٩٧ اإلنصاف
   ٢٩٧،األشباه والنظائر ص٦/٣٤،بدائع الصنائع١١٠خمتصر الطحاوي ص) ٣(
،خمتصر خليل وجواهر ٨/١٧،الذخرية٣٩٧الكايف ص،٢/١٢٤١املعونة) ٤(

، وهذا يف الوكيل املفوض، وأما غري ٣/٣٩١الشرح الكبري ،٢/١٩٤اإلكليل
املفوض فإذا ثبت قبضه للمال من الغرمي ببينة فكذلك، و إذا مل يثبت القبض إال 

ال فال يصدق بإقراره أو إقرار الغرمي فيقبل يف حق الوكيل، وأما الغرمي الذي عليه امل
  .  الوكيل يف براءته

،املنهاج ٣/٥٦٩،روضة الطالبني١٤/١٥٩املهذب مع تكملة اموع للمطيعي) ٥(
، وهذا إذا كان االختالف بعد تسليم املبيع، وأما إذا كان ٢/٢٣٥ومغين احملتاج

  . االختالف قبل تسليم املبيع فاألصح أنَّ القول قول املوكِّل
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٧٣٥ في الـمـــعـــامـــالت: الباب الرابع

  .)١(أنه أمني، فيقبل قوله -١
أنه ميلك البيع والقبض، فيقبل قوله فيهما، كما يقبل قول ويل  -٢

 .)٢(برة على النكاح يف تزوجيهااملرأة املُج
 .)٣(أنه يتعذر إقامة البينة على ذلك، فال يكلفها، كاملودع -٣
أنه لو كُلِّف إقامة البينة على ذلك المتنع الناس من الدخول  -٤

  .)٤(يف الوكالة، مع دعوى احلاجة إليها
  

  . ال يقبل قوله:القول اآلخر
  .)٦(، والشافعية)٥(ةوهو وجه عند احلنابل

  :أدلَّة هذا القول
أنه يِقر حبق لغريه على موكِّله، فلم يقبل، كما لو أقر بدين  -١

                                 
   ٤/٣٨١ع،املبد٣/٣٧٣املمتع) ١(
   ٤/٣٨١،املبدع٧/٢١٥،املغين١٤/١٥٩املهذب مع تكملة اموع للمطيعي) ٢(
   ٤/٣٨١،املبدع٣/٣٧٣املمتع) ٣(
  ٣/٣٧٣املمتع) ٤(
   ٥/٣٩٧،اإلنصاف٤/٣٨١،،املبدع٢/١٤٤،الكايف البن قدامة٧/٢١٥املغين) ٥(
،مغين ٣/٥٦٩،روضة الطالبني١٤/١٦٠املهذب مع تكملة اموع للمطيعي) ٦(

  ٢/٢٣٥تاجاحمل
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٧٣٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 .)١(عليه
  .)٢(أنَّ األصل بقاء حق املوكِّل -٢

  
  
إذا اختلف املوكِّل والوكيل جبعل يف رد : املسألة الثَّالثة] ١٧٨[

  . املوكِّل، فهل يقبل قول الوكيل؟ الوكيل ما وكِّل فيه إىل
  .)٣( أنه ال يقبل قوله إال ببينة:ر ابن حامد رمحه اهللا تعاىلاختا

 ،)٥(واملذهب عند احلنابلة ،)٤(وهو منصوص اإلمام أمحد يف املضاِرب
  .)٦(ووجه عند الشافعية
  :دليل هذا القول

                                 
   ٤/٣٨١،املبدع٧/٢١٥،املغين١٤/١٦٠املهذب مع تكملة اموع للمطيعي) ١(
  ٢/٢٣٥مغين احملتاج) ٢(
  ٥/٣٩٨،اإلنصاف)٤٤( القاعدة رقم٦٠قواعد ابن رجب ص) ٣(
 -قسم املعامالت–مسائل ابن منصور الكوسج :انظر( .ابن منصور: نقلها عنه) ٤(

  )٤٩٦ص
 ،٤/٣٨٢املبدع ،٦٠قواعد ابن رجب ص ،٧/٢١٦املغين ،١/١٦٩الـهداية) ٥(

  ٣/٤٨٥كشاف القناع ،٤/٦٦٩معونة أويل النهى ،٥/٣٩٨اإلنصاف
الوجيز وفتح العزيز مع تكملة  ،٣/٣١٠الوسيط ،٦/٥٢١احلاوي) ٦(

  ٢/٢٣٥، املنهاج ومغين احملتاج١١/٨٠،٧٨اموع
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٧٣٧ في الـمـــعـــامـــالت: الباب الرابع

  .)١(أنه قبض املال لنفع نفسه، فلم يقبل قوله يف الرد، كاملستعري
  

  .مع ميينه يقبل قوله :القول اآلخر
 ،)٣(ومذهب احلنفية ،)٢(وهو مروي عن اإلمام أمحد، ووجه عند احلنابلة

  .)٥(والشافعية ،)٤(واملالكية
  :أدلَّة هذا القول

  .)٦(أنه وكيل، فكان القول قوله، كما لو كان بغري جعل -١

                                 
   ٢/٢٣٥،مغين احملتاج٣/٣٧٤،املمتع٧/٢١٦املغين) ١(
 ،٤/٣٨٢املبدع ،٦٠قواعد ابن رجب ص ،٧/٢١٥املغين ،١/١٦٩الـهداية) ٢(

   ٥/٣٩٨اإلنصاف
،األشباه ٧/٢٤٧،البحر الرائق٦/٣٦،٣٤،بدائع الصنائع١١٠خمتصر الطحاوي ص) ٣(

   ٢٩٧والنظائر ص
خمتصر خليل وجواهر  ،٨/١٧الذخرية ،٣٩٥الكايف ص ،٢/١٢٤١املعونة) ٤(

   ٢١٠-٥/٢٠٩التاج واإلكليل ومواهب اجلليل ،٢/١٩٤اإلكليل
 ،فتح العزيز مع تكملة اموع٣/٣١٠،الوسيط٦/٥٢٠،احلاوي٨/٢٠٩خمتصر املزين) ٥(

، ٢/٢٣٥ ،املنهاج ومغين احملتاج٣/٥٦٨روضة الطالبني،٤/٢٣٤التهذيب ،١١/٧٩
وحمل قبول قول الوكيل يف الرد عندهم ما مل تبطل أمانته، أما لو طالبه املوكِّل 

رددته إليك أو : ل البينة على قبضه، فقال الوكيلفأقام املوكِّ. ما قبضته منك: فقال
  .ضمنه، وال يقبل قوله يف الرد؛ ألنه بطلت أمانته باجلحود وتناقضه. تلف عندي

   ٢١٦-٧/٢١٥املغين) ٦(
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٧٣٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

أنه ال منفعة له يف العني املقبوضة؛ ألنَّ منفعته باجلُعل  -٢
 .)١(دونـها

٣- عأن٢(ه أمني، فيقبل قوله، كاملود(. 
أنه يبغي دفع العهدة عن نفسه، ال إلزام املوكِّل شيئاً، فكان  -٤

 .)٣(القول قوله
  .)٤(أنها أمانة، واألمانة إذا ردها مل يلزمه شيء -٥

  
  
عة، فهل إذا تعلَّق مبال احملجور عليه حق شف: املسألة الرابعة] ١٧٩[

  .؟)٥( فيهملن وجد عني ماله الرجوع

                                 
   ٣/٣٧٤املمتع) ١(
  ٤/٦٦٩،معونة أويل النهى٤/٣٨٢،املبدع٢/١٤٤الكايف البن قدامة) ٢(
   ٣/٣١٠الوسيط) ٨(
  ٤/٢٣٤التهذيب) ٩(
بأنَّ من وجد عني ماله عند : هذه املسألة واملسألتان بعدها مبنيات على القول) ١٠(

 .وهو مذهب احلنابلة واملالكية والشافعية. غريه رجل قد أفلس فهو أحق به من
،املنهاج ٢/١٤١ اإلكليلهرخمتصر خليل وجوا ،٦/٥٣٨املغينخمتصر اخلرقي و:انظر(

   ) ١٥٨-٢/١٥٧ومغين احملتاج
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٧٣٩ في الـمـــعـــامـــالت: الباب الرابع

  .)١( أنَّ له حق الرجوع فيه:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)٣(،واألصح عند الشافعية)٢(وهو وجه عند احلنابلة

  :أدلَّة هذا القول
من أدرك ماله ((:  قالe أنَّ رسول اهللا tحديث أيب هريرة  -١

 ))بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غريه
  .)٤(متفق عليه

 أنَّ احلديث دلَّ بعمومه على أنَّ من وجد ماله بعينه :وجه الداللة    
 .فهو أحق به، وهذا قد وجد ماله بعينه مل يتغري

 إليه، فيزول الضرر عنه وعن )٥(أنه بالرجوع يعود الشقْص -٢
الشفيع؛ ألنه عاد كما كان قبل البيع، ومل تتجدد شركة 

                                 
،معونة أويل ٥/٢٩١،اإلنصاف٤/٣١٦،املبدع٤/٨٨،شرح الزركشي٦/٥٦٣املغين) ١(

   ٤/٥١٨النهى
  ٥/٢٩١،اإلنصاف٤/٨٨،شرح الزركشي٤/٣٠٠،الفروع٦/٥٦٣املغين) ٢(
،روضة ٣٠٦-١٣/٣٠٥،املهذب وتكملة اموع للمطيعي٤/٤٩٩حلية العلماء) ٣(

  ٣/٣٩١الطالبني
تقراض باب إذا وجد ماله عند مفلس كتاب االس)مع الفتح٢٤٠٢ح٥/٧٦(البخاري) ٤(

كتاب املساقاة )مع النووي١٠/٢٢١(يف البيع والقرض والوديعة فهو أحق به،ومسلم
  .  واملزارعة باب من أدرك ما باعه عند املشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه

 .بكسر الشني املشددة، القطعة من األرض، والطائفة من الشيء: الشقْص) ٥(
  ) ٢٧٨على أبواب املقنع صاملطلع :انظر(
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٧٤٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(لغريه
القول بزوال الضرر غري مسلَّم، بدليل ما لو باعها  بأنَّ :وأجيب عنه    

املشتري لبائعها فإنَّ للشفيع األخذ بالشفعة، ولو زال الضرر مل ميلك 
  .)٢(ذلك

  
  :األقوال األخرى

  :للعلماء يف املسألة أربعة أقوال
  . ما تقدم من اختيار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل ومن وافقه:أحدها

  . الرجوع فيه ميتنع:والقول الثَّاين
  .)٤(،ووجه عند الشافعية)٣(وهو املذهب عند احلنابلة

  :أدلَّة هذا القول
أنَّ حق الشفيع أسبق، لكونه ثبت بالبيع، والبائع حقه ثبت  -١

                                 
   ٤/٨٨،شرح الزركشي٣/٣٠٨،املمتع٥٦٤-٦/٥٦٣املغين) ١(
   ٣/٣٠٨،املمتع٦/٥٦٤املغين) ٢(
 ،٤/٨٨،شرح الزركشي٤/٣٠٠،الفروع١/٣٤٥،احملرر٦/٥٦٤،املغين١/١٦٢دايةاهل) ٣(

  ٤/٥١٨،معونة أويل النهى٥/٢٩٠،اإلنصاف ٤/٣١٦املبدع
،روضة ٣٠٦-١٣/٣٠٥اموع للمطيعي،املهذب وتكملة ٤/٤٩٩حلية العلماء) ٤(

   ٣/٣٩١الطالبني
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٧٤١ في الـمـــعـــامـــالت: الباب الرابع

  .)١(باحلجر، وما كان أسبق فهو أوىل
أنَّ حق الشفيع آكد؛ ألنه يستحق انتزاع العني من املشتري،  -٢

 .)٢(حق البائع ليس كذلكوممن نقلها إليه املشتري، و
أنَّ البائع إنما يستحق الرجوع يف عني مل يتعلَّق بـها حق  -٣

  .)٣(الغري، وهذه قد تعلَّق بـها حق الشفيع
  . أنَّ الشفيع أحق إذا طالب بالشفعة:القول الثَّالث

  .)٤(وهو وجه عند احلنابلة
  :دليل هذا القول

  .)٥(أنه إذا طالب فقد تأكد حقه باملطالبة
 يدفع الشقْص إىل الشفيع ويؤخذ منه مثنه، ويدفع الثمن إىل :لقول الرابعا

  .البائع
  .)٦(وهو وجه عند الشافعية

                                 
  ٣/٣٠٨،املمتع٦/٥٦٤،املغين١٣/٣٠٥املهذب مع تكملة اموع للمطيعي) ١(
   ٣/٣٠٨،املمتع٦/٥٦٤املغين) ٢(
   ٦/٥٦٤املغين) ٣(
 ،٤/٣١٦املبدع ،٤/٨٨شرح الزركشي ،٤/٣٠٠الفروع ،٦/٥٦٤املغين) ٤(

   ٤/٥١٨معونة أويل النهى ،٥/٢٩١اإلنصاف
   ٥/٣١٦،املبدع٦/٥٦٤املغين) ٥(
،روضة ٣٠٦-١٣/٣٠٥،املهذب وتكملة اموع للمطيعي٤/٤٩٩حلية العلماء) ٦(

= 
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٧٤٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  :دليل هذا القول
أنَّ يف ذلك مجعاً بني احلقَّني، وإذا أمكن اجلمع بني احلقَّني مل جيز إسقاط 

  .)١(أحدمها
جوع البائع يف املال الذي  الذي يظهر يل رجحانه  أنه ميتنع ر:الترجيح 

تعلَّق به حق شفعة؛ ألنه قد تعلَّق به حق الغري قبل ثبوت حق الرجوع 
  .للبائع، فكما لو مل جيده عنده
فالظاهر أنَّ احلديث ال داللة فيه على : وأما وجه االستدالل باحلديث

من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد ((الرجوع؛ ألنَّ يف احلديث 
، وهذا مل يدرك ماله عند الرجل املفلس، بل املال أصبح حقاً ))لسأف

  . للشفيع، واهللا تعاىل أعلم
  
  
من وجد ماله بعينه عند احملجور عليه وبه : املسألة اخلامسة] ١٨٠[

  .الزيادة؟منفصلة، فلمن تكون زيادة 
  .)٢()احملجور عليه(  أنَّ الزيادة للمفلس:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
                                  

=  
    ٣/٣٩١الطالبني

  ١٣/٣٠٥املهذب مع تكملة اموع للمطيعي) ١(
 ،٦/٥٥٠املغين ،١٦٣-١/١٦٢الـهداية ،١/٣٧٣الروايتني والوجهني) ٢(

= 
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٧٤٣ في الـمـــعـــامـــالت: الباب الرابع

 وارد، )١(القاضي يف الروايتني: واختاره من علماء احلنابلة أيضاً
، )٤(، وابن عقيل يف الفصول)٣(، وأبو اخلطاب يف خالفيهما)٢(والشريف

  .)٥(وابن قدامة، وهو ظاهر كالم اخلرقي، وجزم به صاحب الوجيز

                                  
=  

   ٥/٢٩٤اإلنصاف ،٤/٣١٨املبدع  ،٤/٧٣شرح الزركشي ،١/٣٤٥احملرر
الروايتني والوجهني للقاضي أيب يعلى، وهي فيما نقل عن اإلمام أمحد من فتاوى ) ١(

  )٢/٢٣٨،مفاتيح الفقه احلنبلي١/١٣اإلنصاف:انظر. (قال فيها بروايتني أو أكثر
عبداخلالق بن عيسى بن أمحد الشريف أبو جعفر بن أيب موسى اهلامشي، ولد : هو) ٢(

ن أيب القاسم بن بشران وأيب حممد اخلالل، وتفقه على هـ، مسع م٤١١سنة 
 احلسني، ومن والقاضي أيب يعلى، وتفقه عليه احللواين وابن املُخرمي والقاضي أب

 .هـ٤٧٠رؤوس املسائل وشرح املذهب وجزء يف أدب الفقه، تويف سنة : مصنفاته
  )٣٩٩-٢/٣٨٨،املنهج األمحد٢٤١-٢/٢٣٧طبقات احلنابلة: انظر ترمجته يف(

طبقات :انظر.(اخلالف للشريف أيب جعفر، ولعله كتابه املسمى رؤوس املسائل) ٣(
  )٢/٣٩٠،املنهج األمحد ٢/٢٣٧احلنابلة

وأليب اخلطاب كتابان يعرفان باخلالف، الكبري وهو املسمى باالنتصار يف املسائل الكبار، 
م أمحد املدخل إىل مذهب اإلما:انظر.(والصغري وهو املسمى برؤوس املسائل

  ) ٢/٧٦،مفاتيح الفقه احلنبلي٢٢٣ص
 .الفصول البن عقيل، ويسمى كفاية املفيت يف الفقه، يف عشر جملدات) ٤(

  ) ٢/٢٣٩،مفاتيح الفقه احلنبلي ١/١٤اإلنصاف:انظر(
 ،٢/٥٣٤الوجيز ،١/٣٧٤،الروايتني والوجهني٦/٥٥٠،٥٤٣خمتصر اخلرقي واملغين) ٥(

   ٥/٢٩٤نصاف،اإل٤/٣١٨املبدع  ،٤/٧٣شرح الزركشي
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٧٤٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)٢(،والشافعية)١(وهو مذهب املالكية
  :أدلَّة هذا القول

: eقال رسول اهللا : ئشة رضي اهللا عنها قالتحديث عا -١
 أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي )) بالضمان)٣(اخلراج((

  .)٤(وابن ماجه
 يدلُّ احلديث على أنَّ النماء والغلة للمشتري، لكون :وجه الداللة   

 .)٥(الضمان عليه

                                 
 ،٢/١٣٦،الشرح الصغري٥/٥٣،مواهب اجلليل٨/١٧٩،الذخرية٤١٨الكايف ص) ١(

   ٥/٢٨٦شرح الزرقاين وحاشية البناين 
 ،١٣/٣١٥،٣١٢املهذب وتكملة اموع للمطيعي ،٦/٢٧٩احلاوي) ٢(

املنهاج ومغين  ،١٠/٢٥١فتح العزيز مع تكملة اموع  ،٤/٨٨التهذيب
   ٢/١٦١احملتاج

)٣ (خل واملنفعة: اجاخلَرالد).٣/٧٧٧معامل السنن:انظر (  
كتاب اإلجارة باب فيمن اشترى عبداً  )٣٥٠٨ح٧٧٨-٣/٧٧٧(أبو داود) ٤(

كتاب البيوع باب  )١٢٨٥ح٥٨٢-٣/٥٨١(فاستعمله مث وجد به عيباً،والترمذي 
حديث حسن :وقال ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله مث جيد به عيباً،

وابن  كتاب البيوع باب اخلراج بالضمان، )٢٥٥-٧/٢٥٤(صحيح،والنسائي
وحسنه األلباين  كتاب التجارات باب اخلراج بالضمان، )٢٢٤٢ح٢/٧٥٤(ماجه

  )  ١٣١٥ح٥/١٥٨(يف اإلرواء
   ٦/٥٥١املغين) ٥(
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٧٤٥ في الـمـــعـــامـــالت: الباب الرابع

 .)١(أنها زيادة حصلت يف ملكه، فكانت له -٢
بالزيادة املتصلة لكونـها للمفلس، فاملنفصلة أنه منع الرجوع  -٣

 .)٢(أوىل
 .)٣(أنَّ الزيادة املنفصلة ال تتبع األصل يف الفسوخ -٤
  .)٤(أن الزيادة املتميزة تتبع امللك دون املالك -٥

  
  . أنها للبائع:القول اآلخر

  .)٥(وهو رواية عن اإلمام أمحد، هي املذهب عند احلنابلة
  :دليل هذا القول

  .)٦(دة، فكانت للبائع، كاملتصلةأنها زيا
 بأنه قياس مع الفارق، فاملتصلة تتبع املبيع يف الفسوخ والرد :وأجيب عنه

                                 
   ٤/٣١٨املبدع) ١(
   ٣/٣١٠املمتع) ٢(
   ٣/٣١٠،املمتع١/٣٧٤الروايتني والوجهني) ٣(
   ٦/٢٧٩احلاوي) ٤(
 ،١/٣٤٥احملرر ،٦/٥٥٠املغين ،١/١٦٢دايةاهل ،١/٣٧٣تني والوجهنيالرواي) ٥(

  ٣/٤٣٠كشاف القناع ،٥/٢٩٤، اإلنصاف٤/٣١٨املبدع ،٤/٣٠٠الفروع
  ٣/٣١٠،املمتع٦/٥٥٠،املغين١/٣٧٣الروايتني والوجهني) ٦(
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٧٤٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(بالعيب، خبالف املنفصلة
احملجور ( الذي يظهر يل رجحانه  أنَّ الزيادة املنفصلة للمفلس :الترجيح 

متميزة، ، لداللة احلديث على ذلك، ولكونـها حاصلة يف ملكه و)عليه
  .     فهو أحق بـها، واهللا تعاىل أعلم

  
  
إذا غرس احملجور عليه أرضاً أو بىن : املسألة السادسة]  ١٨١[

فيها،وامتنع املفلس والغرماء عن القلع، وامتنع البائع عن دفع القيمة، 
  .فهل للبائع الرجوع فيها؟

  .)٢( أنه يسقط حق الرجوع:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)٤(واألظهر عند الشافعية ،)٣(وهو املذهب عند احلنابلة

  :أدلَّة هذا القول

                                 
  ٤/٣١٨،املبدع٣/٣١١،املمتع٦/٥٥١املغين) ١(
   ٥/٢٩٨،اإلنصاف٦/٥٥٨،املغين١/١٦٣الـهداية) ٢(
 كشاف القناع ،٥/٢٩٨اإلنصاف ،٤/٣٢٠املبدع ،٤/٣٠٢الفروع ،٦/٥٥٨املغين) ٣(

٣/٤٣١   
 املهذب وتكملة اموع للمطيعي ،٤/٥١١حلية العلماء ،٦/٢٩١احلاوي) ٤(

املنهاج  ،١٠/٢٦٢فتح العزيز مع تكملة اموع ،٤/٩٣التهذيب ،١٣/٣٢٧،٣٢٤
   ٢/١٦٣ومغين احملتاج
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٧٤٧ في الـمـــعـــامـــالت: الباب الرابع

أنَّ يف الرجوع ضرراً على املشتري والغرماء، والضرر ال يزال  -١
  .)١(مبثله

أنَّ عني مال البائع صارت مشغولة مبلك غريه، فسقط حقه  -٢
 .)٢(يف الرجوع، كما لو كان مسامري، فسمر بـها باباً

  .)٣(صل بالرجوع هاهنا انقطاع النـزاع واخلصومةأنه ال حي -٣
  

  . له الرجوع يف األرض، ويكون ما فيها للمفلس:القول اآلخر
  .)٥(وقول عند الشافعية ،)٤(وهو قول القاضي من احلنابلة

  :أدلَّة هذا القول
أنه أدرك ماله بعينه، وفيه مال املشتري على وجه التبع، فلم  -١

  .)٦(مينع ذلك الرجوع
ياس على ما إذا أخذ ثوباً فصبغه، فإنَّ له حق الرجوع الق -٢

                                 
   ٤/٣٢٠بدع،امل٦/٥٨٨،املغين٦/٢٩١احلاوي) ١(
   ٤/٣٢٠املبدع) ٢(
   ٦/٥٥٨املغين) ٣(
   ٥/٢٩٨،اإلنصاف٤/٣٢٠،املبدع٤/٣٠٢،الفروع٦/٥٥٨،املغين١/١٦٣الـهداية) ٤(
 ،املهذب وتكملة اموع للمطيعي٤/٥١١،حلية العلماء٦/٢٩١احلاوي) ٥(

   ٢٦٢-١٠/٢٦١،فتح العزيز مع تكملة اموع ٤/٩٣،التهذيب١٣/٣٢٧،٣٢٤
   ٤/٣٢٠املبدع،٦/٥٨٨املغين) ٦(
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٧٤٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(فيه
 بعدم التسليم بأنَّ له حق الرجوع فيه، ولو سلِّم ذلك، فهو :وأجيب عنه

قياس مع الفارق، فالصبغ يتفرق يف الثوب فيصري كالصفة للثوب، وأما 
، خبالف الغراس والبناء ، فإنها أعيان متميزة، وكذا الثوب ال يراد للبقاء

  .)٢(األرض
  
  

                                 
   ٤/٣٢٠،املبدع٦/٥٨٨املغين) ١(
   ٤/٣٢٠،املبدع٦/٥٥٨املغين) ٢(
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  يف اإلجارة واملساقاة والسبق: الفصل الثَّالث
  :وفيه أربع مسائل

  .احلكم إذا أكراه كل شهر بدرهم بدون حتديد املدة: املسألة األوىل
  .أكثر مدة تصح إليها اإلجارة: املسألة الثَّانية
  .املساقاة ، هل هي عقد جائز أو الزم؟: املسألة الثَّالثة

  .املسابقة، هل هي عقد جائز أو الزم؟: لرابعةاملسألة ا
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٧٥١ في الـمـــعـــامـــالت: الباب الرابع

احلكم إذا أكراه كل شهر بدرهم بدون حتديد : املسألة األوىل] ١٨٢[
  .املدة

  .)١( أنه ال يصح:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
، )٢(أبو بكر غالم اخلالل، وابن عقيل: واختاره من علماء احلنابلة أيضاً

  .)٣(والقياس يقتضي عدم الصحة: وقال ابن أيب عمر
  .)٥(ومذهب الشافعية ،)٤(وهو رواية عن اإلمام أمحد

  :أدلَّة هذا القول
اسم للعدد، فإذا مل يقدره كان مبهماً جمهوالً، ) كل(أنَّ  -١

  .)٦(أجرتك مدة: فيكون العقد فاسداً، كما لو قال

                                 
 ،٤/٢٢٦،شرح الزركشي٦/٣١،الشرح الكبري البن أيب عمر٨/٢١املغين) ١(

   ٦/٢١،اإلنصاف٥/٧٣املبدع
 ،٥/٧٣املبدع ،٤/٢٢٦،شرح الزركشي٨/٢١،املغين١/٤٢٣الروايتني والوجهني) ٢(

  ٦/٢١اإلنصاف
   ٦/٣٢البن أيب عمرالشرح الكبري ) ٣(
  ) ٢/٣١مسائل ابن هانئ:انظر.(ابن هانئ: نقلها عنه) ٤(
،فتح العزيز مع تكملة ٤/٤٣٢،التهذيب١٥/١٢املهذب مع تكملة اموع للمطيعي) ٥(

، وقال ٢/٣٤٠،مغين احملتاج٤/٢٧٠، روضة الطالبني١٢/٣٤٢اموع للمطيعي
  . يما زادتصح يف الشهر األول، وتبطل ف: الشافعي يف اإلمالء

   ٤/٢٢٧،شرح الزركشي٨/٢١املغين) ٦(
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٧٥٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 .)١(أنَّ العقد تناول مجيع األشهر، وذلك جمهول -٢
عقد إذا وقع على مجلة جمهولة بطل فيها ويف أبعاضها أنَّ ال -٣

أجرتك هذه : كلها، وإنْ كانت أبعاضها معلومة، كما لو قال
  .)٢(الدار وداراً أخرى بعشرة

 بأنه قياس مع الفارق، فالدور ختتلف، ولـهذا يبطل العقد :وأجيب عنه
  .)٣(قد يف اجلميعيف اجلميع، وأما األشهر فال ختتلف، ولـهذا ال يبطل الع

  
  . أنه يصح:القول اآلخر

 ،)٥(واحلنفية ،)٤(وهو رواية عن اإلمام أمحد، هي املذهب عند احلنابلة
                                 

  ٦/٣٢،الشرح الكبري البن أيب عمر١٥/١٢املهذب مع تكملة اموع للمطيعي) ١(
   ١/٤٢٣الروايتني والوجهني) ٢(
   ١/٤٢٣الروايتني والوجهني) ٣(
 ،١/٣٥٧احملرر ،٨/٢٠املغين ،١/١٨٠دايةاهل ،١/٤٢٣الروايتني والوجهني)٤(

 ،٦/٢١اإلنصاف ،٥/٧٢املبدع ،٤/٢٢٥الزركشي شرح  ،٤/٤٢٣الفروع
، فتلزم اإلجارة يف الشهر األول بإطالق العقد، وال تلزم فيما ٣/٥٥٧كشاف القناع

  . بعده إال بالتلبس به، كأن يدخل الشهر الثَّاين واملستأِجر يف الدار
الـهداية  ،٤/١٨٢بدائع الصنائع ،١٥/١٣١املبسوط ،٩٩-٢/٩٨الكتاب واللباب) ٥(

، وعندهم يصح ٦/٥٠حاشية ابن عابدين ،٨/٣٦تكملة فتح القدير وشرح العناية و
يف الشهر األول، فإذا مت الشهر فلكل واحد من املتعاقدين نقض اإلجارة، فإنْ سكن 
ساعة يف الشهر الثَّاين صح العقد فيه، وكذلك كل شهر سكن أوله بعد ذلك فإنه 
= 
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٧٥٣ في الـمـــعـــامـــالت: الباب الرابع

  .)١(واملالكية
  :أدلَّة هذا القول

 eأصاب النيب :( حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما قال -١
، فخرج يلتمس عمالً يصيب فيه tخصاصة، فبلغ ذلك علياً 

، فأتى بستاناً لرجل من اليهود، eت به رسول اهللا شيئاً ِليِقي
فاستقى له سبعة عشر دلواً، كل دلو بتمرة، فخيره اليهودي 

) eمن متره سبع عشرة عجوة، فجاء بـها إىل نيب اهللا 
  .)٢(أخرجه ابن ماجه

                                  
=  

ولكن صحح ابن عابدين . ة األشهرويفسد يف بقي: يصح العقد فيه، وقال بعضهم
جواز العقد يف كل شهر، ومحل إطالق الفساد على عدم اللزوم فيما عدا الشهر 

  . األول
،القوانني ١٠٩٠-٢/١٠٨٩،املعونة٤٦٤،٤٥١-٣/٤٥٠املدونة ومقدمات ابن رشد) ١(

   ٢/٢٨٤،الشرح الصغري ٥/٤٤٠،التاج واإلكليل مع مواهب اجلليل٢٧٥الفقهية ص
كتاب الرهون باب الرجل يستقي كل دلو بتمرة )٢٤٤٦ح٢/٨١٨(جهابن ما) ٢(

،ورواه )٥٣٥ح١٩٣ص(ويشترط جِلدة، وضعفه األلباين يف ضعيف سنن ابن ماجه 
 أيضاً، وأخرج القصة اإلمام أمحد يف tمن طريق ابن عباس ) ٦/١١٩(البيهقي
 أمحد رواه): ٤/٩٧(،وقال يف جممع الزوائدtعن جماهد عن علي ) ١/١٣٥(املسند

،وضعف إسنادها أمحد tورجاله رجال الصحيح إال أنَّ جماهداً مل يسمع من علي 
النقطاع السند، فمجاهد مل يسمع من )١١٣٥ ح٢/٢٦٢(شاكر يف حتقيق املسند

، )٦/١١٩( أيضاً tعلي رضي اهللا عنه،ورواها البيهقي عن جماهد عن علي 
= 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٧٥٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

أنَّ شروعه يف كل شهر، مع ما تقدم يف العقد من االتفاق  -٢
 جرى جمرى ابتداء العقد على تقدير أجره، والرضى ببذله به،

عليه، وصار كالبيع باملعاطاة، إذا جرى من املساومة ما دلَّ 
 .)١(على التراضي بـها

أنَّ الشهر األول معلوم؛ ألنه عقيب العقد، وقد ذكر له ِقسطاً  -٣
من العوض معلوماً والشهور ال ختتلف، فيجب أنْ يصح العقد 

ل بعشرة، وما الشهر األو: على الشهر األول، كما لو قال
  .)٢(بعده من الشهور حبساب ذلك

                                  
=  

ل يستقي كل دلو كتاب الرهون باب الرج)٢٤٤٧ح٢/٨١٨(وأخرجها ابن ماجه
كنت أدلو الدلو :( بلفظtبتمرة ويشترط جِلدة، خمتصرة عن أيب حية عن علي 

، وحسنه األلباين يف صحيح سنن ابن )بتمرة، وأشترط أنـها جِلدة
رواه ابن ماجه )١٤٩١ح٥/٣١٤(، وقال يف اإلرواء )١٩٨١ح٢/٥٩(ماجه

ورواها .عنهورجاله ثقات، لكن أبا إسحاق وهو السبيعي مدلس، وقد عن
كتاب صفة القيامة والرقائق والورع باب رقم )٢٤٧٣ح٤/٥٥٦(الترمذي

، وقال األلباين يف اإلرواء t،عن حممد بن كعب القرضي عمن مسع علي )٣٤(
وحكم األلباين على .إنَّ تابعيه مل يسم، وبقية رجاله ثقات): ١٤٩١ح٥/٣١٤(

: انظر.( حديث ضعيفاحلديث بعد أنْ أورد شواهده ومنها ما تقدم بأنه
  ).  ١٤٩١ح٥/٣١٥اإلرواء

   ٢٢-٨/٢١املغين) ١(
  ١/٤٢٣الروايتني والوجهني) ٢(
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٧٥٥ في الـمـــعـــامـــالت: الباب الرابع

 الذي يظهر يل رجحانه أنّ العقد يصح وأنه الزم يف الشهر :الترجيح
األول وأما ما بعده من الشهور فال يلزم إال بالشروع فيه؛ ألنَّ العقد يف 
  .الشهر األول معلوم، وكذا فيما بعده من األشهر؛ ألنَّ الشهور ال ختتلف

عوى اجلهالة فال تصح؛ ألنه ال جهالة يف الشهر األول، وال يلزم وأما د
العقد يف الشهر الثَّاين إال بالشروع فيه، فتنتفي اجلهالة عنه حينئذ، وهكذا 

  .  فيما بعده من الشهور، واهللا تعاىل أعلم
  
  
  .أكثر مدة تصح إليها اإلجارة: املسألة الثَّانية] ١٨٣[

  .)١( أنه ال جيوز إجارة العني أكثر من سنة:تعاىلاختار ابن حامد رمحه اهللا 
  .)٣(،والشافعية)٢(وهو قول عند احلنابلة

  :دليل هذا القول
أنَّ اإلجارة عقد على معدوم جوز للحاجة، واحلاجة تندفع بالتجويز سنة؛ 
ألنها مدة تنظيم الفصول، وتتكرر فيها الزروع والثمار واملنافع بتكرر 

                                 
   ٦/٤٠،اإلنصاف٥/٨٥،املبدع٤/٢٢١،شرح الزركشي٢/٨٦التمام) ١(
  ٦/٤٠،اإلنصاف٥/٨٥،املبدع٤/٢٢١،شرح الزركشي٤/٤٣٧،الفروع٥/٨٦التمام) ٢(
 ،١٢/٣٣٣،٣٢٨اموع للمطيعيالوجيز وفتح العزيز مع تكملة  ،١٨٠التنبيه ص) ٣(

املنهاج ومغين  ،٤/٢٧٠روضة الطالبني  ،٤/٤٣٣التهذيب  ،٥/٣٦٩حلية العلماء
   ٢/٣٤٩احملتاج
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٧٥٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(تكررها
  
  :ألقوال األخرىا

  :للعلماء يف املسألة أقوال أشهرها ثالثة
  .ما تقدم من اختيار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل ومن وافقه: أحدها

 أنها ال تتقدر مبدة، فتجوز إجارة العني املدة اليت تبقى فيها :والقول الثَّاين
  .وإنْ كثرت

واألصح عند  ،)٤(يةواملالك ،)٣(واحلنفية ،)٢(وهو املذهب عند احلنابلة
  .)٥(الشافعية

                                 
   ١٢/٣٣٣فتح العزيز مع تكملة اموع للمطيعي) ١(
 ،٤/٢٢٠،شرح الزركشي٤/٤٣٧،الفروع١/٣٥٧،احملرر٨/١٠،املغين١/١٨٠دايةاهل) ٢(

  ٢/٣٦٣نتهى اإلرادات،شرح م٦/٤٠،اإلنصاف ٥/٨٤املبدع
،الـهداية مع ٤/١٨١،بدائع الصنائع١٥/١٣٢،املبسوط٢/٨٨الكتاب واللباب) ٣(

، واستثنوا األوقاف فاملختار عندهم ٦/٦،حاشية ابن عابدين٨/٧تكملة فتح القدير
أنها ال جتوز إجارتـها أكثر من ثالث سنني، وال يشترط عندهم أنْ يعيشا إىل 

  .مثلها عادة
مواهب  ،٣/٤٥٤مقدمات ابن رشد ،٣٦٩الكايف ص ،٢/٧٣اإلشراف) ٤(

   ٢/٢٨٤الشرح الصغري ،٥/٤٤١اجلليل
 ،١٢/٣٣٥،٣٢٨،الوجيز وفتح العزيز مع تكملة اموع للمطيعي١٨٠التنبيه ص) ٥(

املنهاج ومغين  ،٤/٢٧٠روضة الطالبني ،٤/٤٣٣التهذيب  ،٥/٣٦٩حلية العلماء
= 
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٧٥٧ في الـمـــعـــامـــالت: الباب الرابع

  :أدلَّة هذا القول
- إخباراً عن شعيب عليه الصالة والسالم، أنه قال-قوله تعاىل -١

 قَالَ ِإني أُِريد أَنْ أُنِكحك ِإحدى ابنتي هاتيِن علَى أَنْ (
ِعن ا فَِمنرشع تممٍج فَِإنْ أَتِحج اِنيِني ثَمرأْجت١()ِدك(.  

 أنَّ شرع من قبلنا شرع لنا ما مل يقم على نسخه :وجه الداللة    
 .)٢(دليل
أنَّ ما جاز العقد عليه سنة، جاز أكثر منها، كالبيع  -٢

 .)٣(والنكاح
أنَّ التقدير بسنة أو ثالثني سنة وغري ذلك، حتكُّم ال دليل  -٣

عليه، وليس ذلك أوىل من التقدير بزيادة عليه أو نقصان 
 .)٤(همن

 .)٥(أنها مدة تبقى املنافع إليها، وميكن استيفاؤها منها، كالسنة -٤

                                  
=  

  ٢/٣٤٩احملتاج
  ) ٢٧(سورة القصص آية رقم) ١(
  ١٦٢مذكرة أصول الفقه ص: ،وانظر٨/١٠،املغين٢/٧٣اإلشراف) ٢(
  ٨/١٠املغين) ٣(
  ٨/١١املغين) ٤(
   ٧٤-٢/٧٣اإلشراف) ٥(
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٧٥٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

أنَّ الشرط يف اإلجارة هو العلم باملدة على وجه ال يبقي  -٥
  .)١(بينهما منازعة، وقد حصل

  . تصح ثالثني سنة:القول الثَّالث
  .)٣(والشافعية ،)٢(وهو قول عند احلنابلة

  :أدلَّة هذا القول
 األعيان ال تبقى أكثر منها، وتتغري األسعار أنَّ الغالب أنَّ -١

  .)٤(واألجور فيها، فال جتوز الزيادة عليها
  .)٥(أنها نصف عمر اإلنسان يف الغالب -٢

 الذي يظهر يل رجحانه أنَّ اإلجارة ال تتقدر مبدة، بل جتوز :الترجيح
يف إجارة الشيء ما يغلب على الظن أنه يبقى إليه، وذلك لداللة اآلية 

قصة شعيب عليه الصالة والسالم على اجلواز أكثر من سنة، وألنَّ التقدير 
والتحديد بوقت معني حتكُّم من غري دليل، واألصل يف املعامالت اإلباحة، 

  .واهللا تعاىل أعلم

                                 
   ١٥/١٣٢املبسوط) ١(
  ٦/٤٠،اإلنصاف٥/٨٥،املبدع٤/٢٢١،شرح الزركشي٤/٤٣٧الفروع) ٢(
 ،١٢/٣٣٤،٣٢٩،الوجيز وفتح العزيز مع تكملة اموع للمطيعي١٨٠التنبيه ص) ٣(

    ٢/٣٤٩،املنهاج ومغين احملتاج٤/٤٣٣،التهذيب ٥/٣٦٩حلية العلماء
    ٣٣٥-١٢/٣٣٤،فتح العزيز مع تكملة اموع للمطيعي٥/٨٥،املبدع٨/١٠املغين) ٤(
   ١٢/٣٣٤،فتح العزيز مع تكملة اموع للمطيعي٤/٤٣٣التهذيب) ٥(
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٧٥٩ في الـمـــعـــامـــالت: الباب الرابع

  .املساقاة، هل هي عقد جائز أو الزم؟: املسألة الثَّالثة] ١٨٤[ 
  .)١( عقد جائز أنها:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

،وقول عند )٣(، هي املذهب عند احلنابلة)٢(وهو رواية عن اإلمام أمحد
  .)٤(املالكية

  :أدلَّة هذا القول
 t أن عمر بن اخلطاب ((حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما -١

أجلى اليهود والنصارى من أرض احلجاز، وكان رسول اهللا 
e ،وكانت  ملَّا ظهر على خيرب أراد إخراج اليهود منها

 وللمسلمني، وأراد eاألرض حني ظهر عليها هللا ولرسوله 
 ليِقرهم eإخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول اهللا 

بـها أنْ يكْفوا عملها ولـهم نصف الثمر، فقال لـهم 
نِقركم بـها على ذلك ما شئنا، فَقَروا بـها : eرسول اهللا 

                                 
   ٥/٤٧٢،اإلنصاف١/١٧٧الـهداية) ١(
 ،٥/٤٩املبدع ،٧/٥٤٢املغين ،١/١٧٧دايةاهل :انظر ( .األثرم: نقلها عنه )٢(

  ) ٥/٤٧٢اإلنصاف
،شرح ٥/٤٧٢،اإلنصاف٥/٤٩،املبدع٤/٤٠٧،الفروع٧/٥٤٢،املغين١/١٧٧دايةاهل) ٣(

  ٢/٣٤٥منتهى اإلرادات
  ٢/١٩،العقد املنظم للحكام مع تبصرة احلكام٢/١٦٠حاشية ابن ناجي) ٤(
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٧٦٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١( متفق عليه)) إىل تيماء وأرحياءtحىت أجالهم عمر 
 :وجها الداللة

مل ينقل عنه أنه قدر لـهم ذلك مبدة، ولو قدر مل e أنَّ النيب :األول
 tيترك نقله؛ ألنَّ هذا مما حيتاج إليه، فال جيوز اإلخالل بنقله، وعمر 

أجالهم من األرض وأخرجهم من خيرب، ولو كانت لـهم مدة 
 .)٢(مقدرة مل جيز إخراجهم منها

 أنها لو كانت الزمه مل جتز بغري تقدير مدة، وال أنْ جيعل :الثَّاينو
 .)٣(اخلرية إليه يف مدة إقرارهم

  .)٤(أنه عقد على جزء من مناء املال، فكان جائزاً، كاملضاربة -٢
 بأنه قياس مع الفارق، فنماء النخل يف املساقاة متأخر عن :وأجيب عنه

للعمل بغري بدل، وأما مناء النخل يف العمل، فكان يف ترك لزومه تفويت 
املضاربة فهو متصل بالعمل، فلم يكن يف ترك لزومه تفويت للعمل بغري 

                                 
ارعة باب إذا قال رب كتاب احلرث واملز )مع الفتح٢٣٣٨ح٥/٢٦(البخاري) ١(

 ومسلم فهما على تراضيهما،-ومل جيعل أجالً معلوماً-أُِقرك ما أَقَرك اهللا: األرض
  .   كتاب املساقاة واملزارعة )مع النووي١٠/٢١٢(

   ٧/٥٤٢املغين) ٢(
   ٥/٤٩،املبدع٣/٤٢٥،املمتع٧/٥٤٢املغين) ٣(
  ٥/٤٩،املبدع٣/٤٢٥،املمتع٧/٥٤٣املغين)٤(
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٧٦١ في الـمـــعـــامـــالت: الباب الرابع

  .)١(بدل
  

  . أنها عقد الزم:القول اآلخر
  .)٥(والشافعية ،)٤(واملالكية ،)٣(ومذهب احلنفية ،)٢(وهو قول عند احلنابلة

  :أدلَّة هذا القول
  .)٦(ان الزماً، كاإلجارةأنها عقد معاوضة، فك -١

 بأنَّ قياس املساقاة على املضاربة أوىل من قياسها على :وأجيب عنه   
 .)٧(اإلجارة

وبأنَّ القياس على اإلجارة قياس مع الفارق، فاإلجارة بيع، فكانت    
الزمه، كبيع األعيان، وألنَّ عوضها مقدر معلوم، فأشبهت البيع، 

                                 
   ٧/٣٦٠احلاوي) ١(
  ٥/٤٧٢،اإلنصاف٥/٥٠،املبدع٤/٤٠٩،الفروع٧/٥٤٢،املغين١/١٧٧الـهداية) ٢(
،حاشية ابن ٨/٤٠١،شرح العناية مع تكملة فتح القدير٦/١٨٧بدائع الصنائع) ٣(

   ٢٧٥-٦/٢٧٤عابدين
،العقد املنظم ٢/١٦٠،شرح ابن ناجي٢/٨٢٠،عقد اجلواهر الثمينة٤/٨املدونة) ٤(

   ٦/٢٤٤اشية البناين على الزرقاين، ح٢/١٩للحكام مع تبصرة احلكام
-١٢/١٠٢،٩٩،الوجيز وفتح العزيز مع تكملة اموع للمطيعي٧/٣٦٠احلاوي) ٥(

   ٤٥١،كفاية األخيار ص٢/٣٢٩،املنهاج ومغين احملتاج٤/٤١٣التهذيب ،١٠٣
   ٥/٥٠،املبدع٣/٤٢٥،املمتع٧/٥٤٢املغين) ٦(
   ٢/٤٢٧،املنح الشافيات٧/٥٤٢املغين) ٧(
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٧٦٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 .)١(خبالف املساقاة
كانت جائزة جلاز لرب املال الفسخ إذا أدركت الثمرة أنها لو  -٢

  .)٢(فيسقط حق العامل، وذلك إضرار به
 بأنه مىت ظهرت الثمرة فهي تظهر على ملكهما، فال يسقط :وأجيب عنه

حق العامل منها بفسخ وال غريه، كما لو فسخ املضاربة بعد ظهور 
  .)٣(الربح

ملساقاة عقد الزم، ال جيوز فسخه  الذي يظهر يل رجحانه أنَّ ا:الترجيح
؛ ألنَّ القول بأنها عقد جائز يؤدي إىل ضياع حق )٤(إال برضى اآلخر

  .  العامل إذا فسخ رب املال العقد، واهللا تعاىل أعلم
  
  
  .املسابقة، هل هي عقد جائز أو الزم؟: املسألة الرابعة] ١٨٥[

  .)٥(ئز أنها عقد جا:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
                                 

   ٧/٥٤٣املغين) ١(
  ٥/٥٠،املبدع٣/٤٢٥،املمتع٧/٥٤٢املغين) ٢(
   ٢/٤٢٧،املنح الشافيات٧/٥٤٣املغين) ٣(
الفتاوى  ،٣٢٥-٦/٣٢٤الدرر السنية ،٣٠/١١٥جمموع فتاوى شيخ اإلسالم) ٤(

  ٢/١١١امللخص الفقهي ،٤١١السعدية ص
   ٦/٩٤اإلنصاف) ٥(
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٧٦٣ في الـمـــعـــامـــالت: الباب الرابع

  .)٢(،وقول عند الشافعية)١(وهو املذهب عند احلنابلة
  :دليل هذا القول

 ها عقد على ما ال تتحقق القدرة على تسليمه، فكان جائزاً، كردأن
  .)٣(اآلبق

  
  . أنها عقد الزم:القول اآلخر

  .)٦(واألظهر عند الشافعية ،)٥(ومذهب املالكية ،)٤(وهو وجه عند احلنابلة

                                 
 ،٦/٩٤نصافاإل ،٥/١٢٨املبدع ،٤/٤٦٦الفروع ،١٣/٤٠٩املغين ،١/١٨٥دايةاهل) ١(

   ٢/٣٨٧شرح منتهى اإلرادات ،٥/١٨٣معونة أويل النهى
،روضة ٥/٤٦٣،حلية العلماء١٥/١٢٩املهذب مع تكملة اموع للمطيعي) ٢(

، وحمل اخلالف إذا كان العوض منهما، أما ٤/٣١٢مغين احملتاج ،٧/٥٤١الطالبني
إنه جائز بال : لالرعية، فقيحدمها أو من السلطان أو من أحد إنْ كان العوض من أ

  .واملذهب طرد  القولني يف احلالني: خالف، وقال يف الروضة
  ٤/٣١٢،مغين احملتاج٣/٤٩٢،املمتع١٣/٤٠٩املغين) ٣(
معونة أويل  ،٦/٩٤اإلنصاف ،٥/١٢٨املبدع ،٤/٤٦٦الفروع ،١/١٨٥الـهداية) ٤(

   ٥/١٨٣النهى
 ،٣/٣٩٣ اجلليلمواهب ،١/٣٨٢خمتصر خليل وجواهر اإلكليل ،٣/٤٦٥الذخرية) ٥(

   ٢/٢١١الشرح الكبري وحاشية الدسوقي
روضة  ،٥/٤٦٣حلية العلماء ،١٥/١٢٩املهذب مع تكملة اموع للمطيعي) ٦(

  ٤/٣١٢احملتاجاملنهاج ومغين  ،٧/٥٤١الطالبني
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٧٦٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  :ل هذا القولدلي
أنه يشترط فيها كون العوض واملعوض معلومني، فكانت الزمه، 

  .)١(كاإلجارة
 بأنه قياس مع الفارق، فعقد املسابقة عقد على اإلصابة، وال :وأجيب عنه

  .)٢(يدخل حتت قدرة العاقد، خبالف اإلجارة
 الذي يظهر يل رجحانه أنَّ عقد املسابقة عقد جائز قبل :الترجيح

شروع فيه، وأما بعد الشروع فيه فإنه يكون جائزاً للفاضل دون ال
املفضول فإنه يف حقه عقد الزم؛ لئال يفوت املقصود من العقد، واهللا تعاىل 

  .أعلم

                                 
  ٣/٤٩٢،املمتع١٣/٤٠٩،املغين١٥/١٢٩املهذب مع تكملة اموع للمطيعي) ١(
   ١٣/٤٠٩املغين) ٢(
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  يف الشفعة والغصب: الفصل الرابع
  

  :وفيه ست مسائل
  .الشفعة فيما عوضه غري املال: املسألة األوىل
 املشفوع فيه فيما عوضه غري املال هل يؤخذ بقيمته أو :املسألة الثَّانية

  .قيمة مقابلة من مهر أو  دية؟
  .الوقت الذي تصح فيه املطالبة بالشفعة: املسألة الثَّالثة
  .فهل تسقط؟. إذا ترك الويل شفعة للصيب: املسألة الرابعة
  .ياحلكم إذا تلف الشقْص أو بعضه يف يد املشتر: املسألة اخلامسة
ما يلزم الغاصب إذا خلط الشيء املغصوب مباله على : املسألة السادسة
  .وجه ال يتميز
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٧٦٧ في الـمـــعـــامـــالت: الباب الرابع

  .)١(الشفعة فيما عوضه غري املال: املسألة األوىل] ١٨٦[
  .)٢( أنه تثبت الشفعة فيما عوضه غري املال:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

وابن محدان، وقدمه ابن أبو اخلطاب، :واختاره أيضاً من علماء احلنابلة
  .)٣(رزين

  .)٥(،والشافعية)٤(وهو مذهب املالكية
  :دليل هذا القول

  .)٦(أنه مملوك بعقد معاوضة، فأشبه البيع
 بأنه قياس مع الفارق، فالبيع ميكن األخذ بعوضه، خبالف ما :وأجيب عنه

                                 
عوض الصداق، وعوض اخللع، والصلح عن دم : ضه غري املالمثال ما عو) ١(

  )١٥١املقنع ص:انظر.(العمد
 ،٤/١٩٣،شرح الزركشي٧/٤٤٥،املغين١/١٩٨دايةاهل ،١/٤٥٠الروايتني والوجهني) ٢(

   ٦/٢٥٣اإلنصاف  ،٥/٢٠٥املبدع
  ٦/٢٥٣،اإلنصاف٤/١٩٣شرح الزركشي) ٣(
 ،٢/٧٦٠،عقد اجلواهر الثمينة٤٣٩الكايف ص ،٢/٣٠٠،التفريع٤/٢٢٩املدونة) ٤(

   ٥/٣١٥،التاج واإلكليل ومواهب اجلليل٢٨٣القوانني الفقهية ص
 ،روضة الطالبني٤/٣٤٣،التهذيب٥/٢٧٠،حلية العلماء٧/٢٣٢،احلاوي٤/٣األم) ٥(

   ٢/٢٩٨املنهاج ومغين احملتاج  ،٤/١٦٣
   ٥/٢٠٥،املبدع٤/٧،املمتع٧/٤٤٥املغين) ٦(
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٧٦٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(عوضه غري املال
  

  .ل ال شفعة فيما عوضه غري املا:القول اآلخر
  .)٣(واحلنفية ،)٢(وهو املذهب عند احلنابلة

  :أدلَّة هذا القول
أنه مملوك بغري مال، فلم يستحق بالشفعة، أشبه املوهوب  -١

  .)٤(واملوروث
 مبهر املثل أو القيمة، -مثالً-أنه إما أنْ يؤخذ يف الصداق  -٢

وميتنع أخذه مبهر املثل؛ ألنه يلزم منه تقومي البضع على 
نب، وفيه ضرر بالشفيع؛ ألنَّ مهر املثل يتفاوت مع األجا

وكذا ميتنع . املسمى، لتسامح الناس فيه يف العادة، خبالف البيع
أخذه بالقيمة، ألنها ليست عوض الشقْص، فال جيوز األخذ 

                                 
   ٤/٧،املمتع٧/٤٤٥املغين) ١(
 ،شرح الزركشي٤٤٥-٧/٤٤٤،املغين١/١٩٨،الـهداية١/٤٥٠الروايتني والوجهني) ٢(

  ٢/٤٣٤،شرح منتهى اإلرادات٦/٢٥٢، اإلنصاف٥/٢٠٤،املبدع٤/١٩٣
،بدائع ١٤/١٤٥،املبسوط٢/١١٠،الكتاب واللباب١٢١خمتصر الطحاوي ص) ٣(

   ٢٥١-٨/٢٥٠،تكملة فتح القدير ٥/١٢الصنائع
  ٥/٢٠٥،املبدع٧/٤٤٥املغين،١/٤٥٠الروايتني والوجهني) ٤(
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٧٦٩ في الـمـــعـــامـــالت: الباب الرابع

 .)١(بـها، كاملوروث
أنه ليس له عوض ميكن األخذ به، فأشبه املوهوب  -٣

  .)٢(واملوروث
ي يظهر يل رجحانه أنَّ الشفعة ال تثبت فيما عوضه غري  الذ:الترجيح

املال؛ ألنه ليس له عوض ميكن أخذه به، فال شفعة فيه لعدم وجود 
  .العوض الذي يؤخذ به، واهللا تعاىل أعلم

  
  
املشفوع فيه فيما عوضه غري املال هل يؤخذ : املسألة الثَّانية] ١٨٧[

  .؟)٣(ةديته؟ أو بقيمة مقابله من مهر أو بقيم
 أنه يؤخذ بقيمة مقابله من مهر أو :اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

  .)٤(دية
ذهب ـوم ،)٥(ةــلـابـنـحـد الــنـه عــو وجـــوه

                                 
  ٤/٧،املمتع٧/٤٤٥املغين) ١(
  ٧/٤٤٥املغين) ٢(
  .هذه املسألة مبنية على القول بثبوت الشفعة فيما عوضه غري املال املتقدمة) ٣(
  .الشريف أبو جعفر، وغريه: ، وحكاه عنه٦/٣٠٧،٢٥٣، اإلنصاف٧/٤٤٥املغين) ٤(
 ،٥/٢٠٥املبدع ،٤/١٩٣شرح الزركشي ،٤/٥٣٧الفروع ،١٥٤املقنع ص) ٥(

  ٦/٣٠٧،٢٥٣اإلنصاف
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٧٧٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(الشافعية
  :أدلَّة هذا القول

  .)٢(أنَّ البضع متقوم، وقيمته مهر املثل -١
يمة أنه ملك الشقْص ببدل ليس له مثل، فيجب الرجوع إىل ق -٢

  .)٣(البدل يف األخذ بالشفعة، كما لو باعه بعوض
  .)٤( بأنه قياس مع الفارق:وأجيب عنه

  
  . يؤخذ بقيمته:القول اآلخر

  .)٧(ووجه عند الشافعية ،)٦(واملالكية ،)٥(وهو املذهب عند احلنابلة

                                 
،روضة ٥/٢٧٦،حلية العلماء١٤/٣١٨املهذب مع تكملة اموع للمطيعي) ١(

  ٢/٣٠٢،املنهاج ومغين احملتاج٤/١٧١الطالبني
  ٢/٣٠٢مغين احملتاج) ٢(
  ٧/٤٤٥املغين) ٣(
  ٧/٤٤٥املغين) ٤(
 ،٥/٢٠٥املبدع ،٤/١٩٣،شرح الزركشي٤/٥٣٧،الفروع١٥٤املقنع ص) ٥(

  . هو قياس قول ابن حامد: وقال القاضي وابن عقيل ،٦/٣٠٧،٢٥٣صافاإلن
 ،٥/٣١٧،مواهب اجلليل٢/٢٣٧،خمتصر خليل مع جواهر اإلكليل٤/٢٢٩املدونة) ٦(

  ٦/١٧٤شرح الزرقاين
  ٤/١٧١،روضة الطالبني١٤/٣١٨املهذب مع تكملة اموع للمطيعي) ٧(
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٧٧١ في الـمـــعـــامـــالت: الباب الرابع

  :دليل هذا القول
فاوت مع املسمى،  بالشفيع؛ ألنَّ مهر املثل يتاًأنَّ يف إجياب مهر املثل ضرر
  .)١(لتسامح الناس فيه يف العادة

 أنه يؤخذ بقيمة -على هذا القول- الذي يظهر يل رجحانه :الترجيح
  .ذلك هو األصل، واهللا تعاىل أعلماملشفوع فيه؛ ألنَّ 

  
  
  .)٢(الوقت الذي تصح فيه املطالبة بالشفعة: املسألة الثَّالثة] ١٨٨[

 أنَّ له املطالبة ما دام يف الس الذي عِلم :تعاىلاختار ابن حامد رمحه اهللا 
  .)٣(فيه، وإنْ طال

: القاضي، وأكثر أصحابه منهم: واختاره من علماء احلنابلة أيضاً
ل، ـوأبو اخلطاب، وابن عقي ، -)٤(أبو جعفر، والزيدي-فان ـالشري

                                 
  ٧/٤٤٥املغين) ١(
وهو . بأنه يلزم الشفيع طلب الشفعة على الفور:هذه املسألة مبنية على القول) ٢(

،بدائع ٦/٢٦٠اإلنصاف:انظر.(مذهب احلنابلة واحلنفية والصحيح عند الشافعية
  ) ١٤/٣١٩،املهذب مع تكملة اموع للمطيعي٥/١٧الصنائع

 شرح الزركشي ،٤/٥٤٠الفروع ،٧/٤٥٥املغين ،٢/٨٢التمام ،١/١٩٨الـهداية) ٣(
   ٥/٤١٨معونة أويل النهى ،٦/٢٦١اإلنصاف ،٤/١٩٤

علي بن حممد بن علي اهلامشي العلَوي، أبوالقاسم الزيدي، روى عن أيب بكر : هو) ٤(
= 
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٧٧٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(والعكْربي
  .)٣( من احلنفية،ورواية عن حممد بن احلسن)٢(وهو رواية عن اإلمام أمحد

  :أدلَّة هذا القول
أنَّ الس كله يف حكم حالة العقد، بدليل أنَّ القبض فيه ِلما  -١

  .)٤(يشترط فيه القبض، كالقبض حالة العقد
أنَّ الشفعة ثبتت نظراً للشفيع دفعاً للضرر عنه، فيحتاج إىل  -٢

يف النظر والتأمل، كما يف املرأة املخيرة لـها اخليار ما دامت 
  .)٥(جملسها

                                  
=  

أبو معشر الطربي وأبو القاسم اهلذيل : النقاش القراءات والتفسري، وتال عليه
 :انظر ترمجته يف. (هـ وقد قارب املائة٤٣٣وأبوالعباس املوصلي، تويف حبران سنة 

  )  ٣٤٤-٢/٣٤٣،املنهج األمحد٥٠٦-١٧/٥٠٥أعالم النبالءسري 
 شرح الزركشي ،٤/٥٤٠الفروع ،١/٣٦٥احملرر ،٢/٨٢التمام ،١/١٩٨الـهداية) ١(

  ٥/٤١٨معونة أويل النهى ،٦/٢٦١اإلنصاف ،٤/١٩٤
 ،٥/٢٠٨املبدع ،٤/١٩٤شرح الزركشي ،٤/٥٣٩الفروع ،٨٣-٢/٨٢التمام) ٢(

   ٥/٤١٨معونة أويل النهى  ،٦/٢٦٠اإلنصاف
،تكملة البحر ٨/٣٠٧،الـهداية مع تكملة فتح القدير٥/١٧بدائع الصنائع) ٣(

   ٢/١٠٨،اللباب٨/٢٣٤الرائق
  ٢٠٩-٥/٢٠٨،املبدع٤/١٩٤،شرح الزركشي٧/٤٥٥املغين) ٤(
   ٥/١٧،بدائع الصنائع١٤/١١٧املبسوط) ٥(
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٧٧٣ في الـمـــعـــامـــالت: الباب الرابع

  . يلزمه املطالبة ساعة يعلم:القول اآلخر
 ،)٢(واحلنفية ،)١(وهو رواية عن اإلمام أمحد، هي املذهب عند احلنابلة

  .)٣(والشافعية
  :أدلَّة هذا القول

: eقال رسول اهللا : حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما قال -١
  .)٥(أخرجه ابن ماجه )))٤(الشفعة كحلِّ الِعقَال((

                                 
 ،٤/١٩٤،شرح الزركشي٤/٥٣٩،الفروع١/٣٦٥،احملرر٧/٤٥٥،٤٥٣املغين) ١(

  ٢/٤٣٦، شرح منتهى اإلرادات٦/٢٦٠اإلنصاف ،٥/٢٠٨املبدع
 ،٨/٣٠٧،الـهداية مع تكملة فتح القدير٥/١٧،بدائع الصنائع١٤/١١٧املبسوط) ٢(

   ٢/١٠٨، اللباب ٨/٢٣٣تكملة البحر الرائق
 ،١٤/٣١٩،املهذب مع تكملة اموع للمطيعي٢٤٠-٧/٢٣٨احلاوي) ٣(

ا الذي يظهر يل من  وهذ،٤٤٢-٤٤١ص،كفاية األخيار ٣٥٠-٤/٣٤٦لتهذيبا
 الشفعة ومل لطلب من غري عذر سقطتفقد نصوا على أنه إذا أخر ا: كالمهم

س، فقد يكون يتعرضوا ملدة الس، والصحيح عندهم أنه ليس للشفيع خيار ال
 الشفعة يلزم لثبوتـها عندهم املطالبة بـها ساعة يعلم بـها، هذا دليالً على أنَّ

  .  مواهللا تعاىل أعل
  ) ٣/٢٨٠النهاية يف غريب احلديث:انظر.(احلبل الذي يعقل به البعري: الِعقَال) ٤(
 كتاب الشفعة باب طلب الشفعة، والبيهقي)٢٥٠٠ح٢/٨٣٥( ابن ماجه) ٥(

وذكره يف باب ألفاظ منكرة يذكرها بعض الفقهاء يف مسائل الشفعة،  )٦/١٠٨(
بن عبد الرمحن البيلماين ضعيف حممد بن احلارث البصري متروك وحممد : مث قال

مث حكم على احلديث أنه . ضعفهما حيىي بن معني وغريه من أئمة أهل احلديث
= 
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٧٧٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

٢- أن ه خيار لدفع الضرر عن املال، فكان على الفور، كخيار الرد
  .)١(بالعيب

  
  
  .إذا ترك الويل شفعة للصيب، فهل تسقط؟: املسألة الرابعة] ١٨٩[

 أنه إنْ كان فيها حظٌّ للصيب مل تسقط، :اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)٢(وإنْ مل يكن له حظٌّ فيها فإنها تسقط

القاضي، وعامة أصحابه، وشيخ اإلسالم : ره من علماء احلنابلة أيضاًواختا
والشيخ عبداهللا بن الشيخ حممد بن عبدالوهاب، وجزم به يف  بن تيمية،

  .)٣ (الـهداية، واملذهب، واملستوعب، والوجيز، وقدمه يف املقنع، والنظم
 ،)٤(ةــيــكــالــمــذهب الـــو مـــوه

                                  
=  

): ١٥٤٢ح٥/٣٧٩( واأللباين يف اإلرواء ،)٣/٥٦(وقال احلافظ يف التلخيص .منكر
  .ضعيف جداً

   ٧/٤٥٤املغين) ١(
   ٦/٢٧٢،اإلنصاف٤/١٩٨،شرح الزركشي١/٣٦٥،احملرر٧/٤٧١املغين) ٢(
 ،٥/٢١٢،املبدع٤/١٩٨شرح الزركشي ،١٥٢املقنع ص ،١/١٩٩الـهداية) ٣(

  ٥/٢٣٠الدرر السنية ،٦/٢٧٢اإلنصاف
،الشرح الصغري وبلغة ٥/٣٢٤،مواهب اجلليل٢/٢٤١خمتصر خليل وجواهر اإلكليل) ٤(

   ٢/٢٣٢السالك
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٧٧٥ في الـمـــعـــامـــالت: الباب الرابع

  .)١(والشافعية
  :ة هذا القولأدلَّ

١-  يب نقضه، كالردلُه، فلم جيز للصلَ ما لَه فعأنَّ الويل فَع
  .)٢(بالعيب

  .)٣(أنه فَعلَ ما فيه حظٌّ للصيب، فصح، كاألخذ مع احلظ -٢
  

  :األقوال األخرى
  :للعلماء يف املسألة ثالثة أقوال

  .ما تقدم من اختيار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل ومن وافقه: أحدها
  . ال تسقط مطلقاً، وله األخذ بـها إذا كرب:والقول الثَّاين

 ،)٤(ةـب عند احلنابلـذهـوهو ظاهر كالم اإلمام أمحد، وهو امل
ن، ـن احلسـد بـول حممـوق ،)٥(عيةـافـد الشـول عنـوق

                                 
   ٤/٣٦٩،التهذيب٣١٣-٥/٣١٢،حلية العلماء٧/٢٧٦احلاوي) ١(
  ٥/٢١٢،املبدع٧/٤٧١املغين) ٢(
  ٧/٤٧١املغين) ٣(
 ،٤/١٩٨شرح الزركشي ،٤/٥٤٣الفروع ،١/٣٦٥احملرر ،٧/٤٧١املغين) ٤(

  ٥/٤٢٩،٤٢٨معونة أويل النهى ،٦/٢٧٢اإلنصاف ،٥/٢١٢املبدع
   ٣٧٠-٤/٣٦٩،التهذيب٣١٣-٥/٣١٢،حلية العلماء٢٧٧-٧/٢٧٦احلاوي) ٥(
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٧٧٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(ر من احلنفيةـوزف
  :أدلَّة هذا القول

ى  الصيب عل((: eقال رسول اهللا :  قالtحديث جابر  -١
 ))شفعته حىت يدِرك، فإذا أدرك فإنْ شاء أخذ وإنْ شاء ترك

  .)٢(أخرجه البيهقي
أنَّ املستحق للشفعة ميلك األخذ بـها، سواء كان له احلظُّ  -٢

 مل يكن، فلم يسقط بترك غريه، كالغائب إذا ترك مفيها أ
 .)٣(وكيله األخذ بـها

ق ال أنَّ ذلك ضد ما فوض إليه، فهو أُِمر باستيفاء احل -٣

                                 
مع ،جم٨/٢٦٥،تكملة البحر الرائق٥/٢٦٣،تبيني احلقائق١٤/١٥٥املبسوط) ١(

   ٢/٤٨٣األنـهر
وذكره يف باب ألفاظ منكرة يذكرها بعض الفقهاء يف مسائل  )٦/١٠٨(البيهقي) ٢(

تفرد به عبد اهللا بن بزيع وهو ضعيف ومن دونه إىل شيخ شيخنا : الشفعة، وقال فيه
 - وهو شيخ شيخ شيخ البيهقي–والسري : وقال يف اجلوهر النقي. ال حيتج بـهم

: ن البيهقي القول فيه وكذَّبه ابن خراش،وقال ابن عديهو ابن عاصم بن سهل أال
، )٢/٢٨(والصغري)٦١٤٠ح٦/١٨٥(ورواه الطرباين يف األوسط. يسرق احلديث

     رواه الطرباين يف الصغري واألوسط، وفيه  ):٤/١٥٩( وقال يف جممع الزوائد
  .عبد اهللا بن بزيع وهو ضعيف

  ٥/٢١٢،املبدع٤/١٩٨،شرح الزركشي٧/٤٧١املغين) ٣(
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٧٧٧ في الـمـــعـــامـــالت: الباب الرابع

  .)١(بإسقاطه
  . تسقط مطلقاً:القول الثَّالث

،وقول عند )٣(،وقول أيب حنيفة، وأيب يوسف)٢(وهو وجه عند احلنابلة
  .)٤(املالكية

  :دليل هذا القول
  .)٥(أنَّ الويل ميلك األخذ، فملك الترك، كاملالك

 الذي يظهر يل رجحانه أنه إذا كان فيها حظٌّ للصيب فال :الترجيح
ط، وإنْ مل يكن له فيها حظ فإنها تسقط؛ ألنَّ الويل مأمور بالنظر تسق

للصيب، فإنْ قام بذلك فإنه يكون قد فعل ما لَه فعله فال ينقض، وإنْ مل 
يقم باملأمور به فإنه يكون خالف ما وجب عليه فللصيب أنْ ينقض تصرفه، 

  . ويأخذ مبا له حظٌّ فيه، واهللا تعاىل أعلم

                                 
  ١٤/١٥٥،١٥٤املبسوط) ١(
 ،٤/١٩٨شرح الزركشي ،٤/٥٤٣الفروع ،١/٣٦٥احملرر ،٥/٢١٣املبدع) ٢(

  ٥/٤٢٩معونة أويل النهى  ،٦/٢٧٢ اإلنصاف
جممع  ،٨/٢٦٥تكملة البحر الرائق ،٥/٢٦٣تبيني احلقائق ،١٤/١٥٥املبسوط) ٣(

   ٢/٤٨٣األنـهر
   ٢/٢٣٢،بلغة الساغب٥/٣٢٤،التاج واإلكليل ومواهب اجلليل٤/٢٣٢املدونة) ٤(
   ٥/٢١٣،املبدع٤/١٩٨شرح الزركشي) ٥(
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٧٧٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 يف يد احلكم إذا تلف الشقْص أو بعضه: املسألة اخلامسة] ١٩٠[
  .األخذ بعد  تلف بعضهاملشتري، مث أراد الشفيع 

 أنه إنْ كان بفعل آدمي، أخذ املوجود :اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
حبصته من الثمن، وإنْ كان بفعل اهللا تعاىل، أخذ الباقي بكل الثمن، أو 

  .)١(يترك
  .)٣(ووجه عند الشافعية ،)٢(نفيةوهو مذهب احل
  :أدلَّة هذا القول

أنه مىت كان النقص بفعل آدمي، رجع بدلَه إىل املشتري، فال  -١
يتضرر، ومىت كان بغري ذلك، مل يرجع إليه شيء، فيكون 

  .)٤(األخذ منه إضراراً به، والضرر ال يزال بالضرر
وال صنع للشفيع فيه،  بأنَّ الضرر إنما حصل بالتلف، :وأجيب عنه   

 .)٥(والذي يأخذه الشفيع يؤدي مثنه، فال يتضرر املشتري بأخذه

                                 
 ،٥/٢١٦املبدع ،٤/٥٤٦الفروع ،١/٣٦٦احملرر ،٧/٤٧٨املغين ،١/٢٠٠الـهداية) ١(

   ٥/٤٣٢معونة أويل النهى ،٦/٢٨٢اإلنصاف
،الـهداية ٥/٢٨،بدائع الصنائع١١٢-١٤/١١١،املبسوط٢/١١٩الكتاب واللباب) ٢(

   ٣٢٦-٨/٣٢٥لقدير والعناية مع تكملة فتح ا
   ٤/١٧٣،روضة الطالبني١٤/٣١١املهذب مع تكملة اموع للمطيعي) ٣(
   ٥/٤٣٢،معونة أويل النهى٧/٤٧٩املغين) ٤(
   ٥/٤٣٢،معونة أويل النهى٧/٤٧٩املغين) ٥(
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٧٧٩ في الـمـــعـــامـــالت: الباب الرابع

أنَّ يف أخذه بالبعض إضراراً باملشتري، فلم يكن له ذلك، كما  -٢
  .)١(لو أخذ البعض مع بقاء اجلميع

  
  :األقوال األخرى

  :للعلماء يف املسألة ثالثة أقوال
  .ه اهللا تعاىل ومن وافقهما تقدم من اختيار ابن حامد رمح: أحدها

 أنَّ الشفيع يأخذ املوجود حبصته من الثمن، سواء كان :والقول الثَّاين
  . بفعل آدميمالتلف بفعل اهللا تعاىل أ

  .)٣(واألصح عند الشافعية ،)٢(وهو مذهب احلنابلة
  :أدلَّة هذا القول

أنه تعذر على الشفيع أخذ اجلميع، وقَِدر على أخذ البعض،  -١
 باحلصة من الثمن، كما لو كان بفعل آدمي سواه، أو فكان له

                                 
   ٥/٢١٦املبدع) ١(
 ،٥/٢١٦املبدع ،٤/٥٤٦الفروع ،١/٣٦٦احملرر ،٧/٤٧٨املغين ،١/٢٠٠الـهداية) ٢(

   ٢/٤٣٩شرح منتهى اإلرادات ،٦/٢٨٢اإلنصاف
حلية  ،١٤/٣١٠املهذب مع تكملة اموع للمطيعي ،٧/٢٦٦احلاوي) ٣(

منها : ، وللشافعية يف املسألة مخسة مذاهب٤/١٧٣روضة الطالبني ،٥/٢٧٦العلماء
  .، وقدمه صاحب احلاوي وصححه صاحب املهذبنيأن يف املسألة قول
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٧٨٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(كما لو كان له شفيع آخر
أنه أخذ بعض ما دخل معه يف العقد، فأخذه باحلصة، كما لو  -٢

  .)٢(كان معه سيف
  . أنَّ الشفيع يأخذ املوجود بكل الثمن أو يترك:القول الثَّالث

  .)٤(،وقول عند الشافعية)٣(وهو مذهب املالكية
  :يل هذا القولدل

القياس على العبد املبيع إذا ذهبت عينه يف يد البائع جبائحة أو جناية، 
  .)٥(فللمشتري إذا اختار إمضاء البيع أنْ يأخذه جبميع الثمن

  
  
  
  
  

                                 
   ٥/٢١٦،املبدع٧/٤٧٩املغين) ١(
   ٧/٤٧٩،املغين١٤/٣١٠ذب مع تكملة اموع للمطيعيامله) ٢(
،التاج واإلكليل مع ٢/٢٤٤،خمتصر خليل وجواهر اإلكليل٤/٢٢٦،٢١٣املدونة) ٣(

   ٢/٢٣٦،الشرح الصغري وبلغة السالك٥/٣٣١مواهب اجلليل
   ٥/٢٧٦،حلية العلماء١٤/٣١٠،املهذب مع تكملة اموع للمطيعي٧/٢٦٥احلاوي) ٤(
   ١٤/٣١٠،املهذب مع تكملة اموع للمطيعي٢٦٦-٧/٢٦٥احلاوي) ٥(
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٧٨١ في الـمـــعـــامـــالت: الباب الرابع

ما يلزم الغاصب إذا خلط الشيء املغصوب : املسألة السادسة ]١٩١[
  .)١(مباله على وجه ال يتميز

  .)٢( أنه يلزمه مثله منه: تعاىلاختار ابن حامد رمحه اهللا
،وقول عند )٣(وهو ظاهر كالم اإلمام أمحد، واملذهب عند احلنابلة

  .)٤(الشافعية
  :أدلَّة هذا القول

أنه قَِدر على دفع بعض ماله إليه، مع رد املثل يف الباقي، فال  -١
ينتقل إىل املثل يف اجلميع، كما لو غصب صاعاً، فتلف 

  .)٥(نصفه
إذا دفع إليه منه، فقد دفع إليه بعض ماله وبدل الباقي، أنه  -٢

  .)٦(فكان أوىل من دفعه من غريه

                                 
  )٦/١٦١انظر اإلنصاف( .كما لو خلط حنطة أو زيتاً مبثله) ١(
   ٦/١٦٢،اإلنصاف٧/٤١٢املغين) ٢(
 ،٥/١٦٨املبدع ،٤/٥٠٥الفروع ،١/٣٦١احملرر ،٧/٤١٢املغين ،١/١٩٣الـهداية) ٣(

    ٢/٤١٠شرح منتهى اإلرادات ،٥/٢٩٧معونة أويل النهى ،٦/١٦١اإلنصاف
حلية  ،١٤/٢٥٢املهذب مع تكملة اموع للمطيعي ،٧/١٨٦احلاوي) ٤(

   ٤/٣٢٧التهذيب ،٥/٢٣٠العلماء
  ٣/٥٣٩،املمتع٧/٤١٢،املغين١٤/٢٥٢املهذب مع تكملة اموع للمطيعي) ٥(
  ٧/٤١٢املغين) ٦(
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٧٨٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  :األقوال األخرى
  :للعلماء يف املسألة ثالثة أقوال

  .ما تقدم من اختيار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل ومن وافقه: أحدها
  . يلزمه مثله من حيث شاء:والقول الثَّاين

  .)٢(واألصح عند الشافعية،)١(وهو وجه عند احلنابلة
  :دليل هذا القول

أنه تعذر عليه رد عني ماله باخللط، فوجب مطلق املثل، أشبه ما لو تلف؛ 
  .)٣(ألنه ال يتميز له شيء من ماله

  .يباع املخلوط ويقْسم الثمن على احلصة: القول الثَّالث
  .)٤(وهو وجه عند احلنابلة

  :أدلة هذا القول
  . أدلةمل أقف له على

                                 
 اإلنصاف ،٥/١٦٩املبدع ،١/٣٦١احملرر ،٧/٤١٢املغين ،١/١٩٣الـهداية) ١(

   ٥/٢٩٧ أويل النهىمعونة ،٦/١٦٢
 حلية العلماء ،١٤/٢٥٢املهذب مع تكملة اموع للمطيعي ،٧/١٨٦احلاوي) ٢(

   ٤/٣٢٧التهذيب ،٥/٢٣٠
  ٣/٥٣٩،املمتع٧/٤١٢،املغين١٤/٢٥٢املهذب مع تكملة اموع للمطيعي) ٣(
   ٥/٢٩٧،معونة أويل النهى٦/١٦٢،اإلنصاف٥/١٦٩،املبدع٤/٥٠٥الفروع) ٤(
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  يف الشركة: الفصل اخلامس
  :وفيه أربع مسائل

ومل يذكر نصيب . يل ثلث الربح: إذا قال رب املال: املسألة األوىل
  .العامل، فهل تصح املضاربة؟

من تقدم بينته حال االختالف يف اجلزء املشروط : املسألة الثَّانية
  .للعامل؟

  .ع املضارب، هل يصح؟اشتراط عمل رب املال م: املسألة الثَّالثة
  .من يقبل قوله يف رد مال رب املال إليه؟: املسألة الرابعة

  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٧٨٥ في الـمـــعـــامـــالت: الباب الرابع

ومل يذكر . يل ثلث الربح: إذا قال رب املال: املسألة األوىل] ١٩٢[
  .نصيب العامل، فهل تصح املضاربة؟

  .)١( أنها تصح، والباقي للعامل:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)٤(ووجه عند الشافعية ،)٣(واملالكية ،)٢(و املذهب عند احلنابلةوه

  :دليل هذا القول
أنَّ الربح لـهما ال يستحقه غريمها، فإذا قُدر نصيب أحدمها منه فالباقي 

 فَِإنْ لَم يكُن لَه ولَد (لآلخر من مفهوم اللفظ، كما يف قول اهللا تعاىل 
 ومل يذْكُر نصيب األب، فعِلم أنَّ الباقي )٥() مِه الثُّلُثُووِرثَه أَبواه فَُأل

  .)٦(له
  

  . أنها ال تصح:القول اآلخر

                                 
   ٥/٤٢٨نصاف،اإل٧/٥٣٣املغين) ١(
 شرح الزركشي ،٤/٣٧٩الفروع ،١/٣٥١احملرر ،٧/١٤١املغين ،١/١٧٤الـهداية) ٢(

  ٦٩زاد املستقنع ص ،٥/٤٢٨اإلنصاف  ،٥/١٩املبدع ،٤/٢١١
   ٢/٧٩٦عقد اجلواهر الثمينة) ٣(
حلية  ،١٤/٣٦٥املهذب مع تكملة اموع للمطيعي ،٧/٣٤٧احلاوي) ٤(

   ٥/٢٢٧اية احملتاجنـه ،٤/٣٨٠التهذيب  ،٥/٣٣٢العلماء
  ) ١١(سورة النساء آية رقم) ٥(
   ٣/٣٩٥،املمتع٧/١٤١،املغين١٤/٣٦٥املهذب مع تكملة اموع للمطيعي) ٦(
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٧٨٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)٢(،والصحيح عند الشافعية)١(وهو وجه عند احلنابلة
  :دليل هذا القول

أنَّ الربح كله لرب املال بامللك، والعامل إنما يستحق جزءاً منه بالشرط، 
  .)٣(شيء، فتكون املضاربة فاسدةومل يشترط له 

 الذي يظهر يل رجحانه أنَّ املضاربة صحيحة؛ ألنه إذا عِلم :الترجيح 
نصيب أحد املتضاربني دلَّ ذلك على أنَّ الباقي هو نصيب املضارب 
اآلخر، فانتفت اجلهالة عن نصيب العامل بالعلم بنصيب رب املال من 

  . الربح، واهللا تعاىل أعلم
  
  
من تقدم بينته حال االختالف يف اجلزء : املسألة الثَّانية] ١٩٣[

  .املشروط للعامل؟
  .)٤( أنه تقدم بينة العامل:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
                                 

 ،٤/٢١١،شرح الزركشي٢٤٦،بلغة الساغب ص٧/١٤١،املغين١/١٧٤الـهداية) ١(
  ٥/٤٢٩،اإلنصاف٥/١٩املبدع

،حلية ١٤/٣٦٥،املهذب مع تكملة اموع للمطيعي٧/٣٤٧احلاوي) ٢(
   ٥/٢٢٧،نـهاية احملتاج٤/٣٨٠التهذيب ،٥/٣٣٢العلماء

  ٣/٣٩٥،املمتع٧/١٤١،املغين١٤/٣٦٥املهذب مع تكملة اموع للمطيعي) ٣(
   ١/١٧٨الـهداية) ٤(
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٧٨٧ في الـمـــعـــامـــالت: الباب الرابع

  .)٢(واحلنفية ،)١(وهو املذهب عند احلنابلة
  :دليل هذا القول

  .)٣(لبينات لإلثباتأنه يثِْبت الزيادة يف حقِّه ببينة، فتقدم بينته؛ ألنَّ ا
  

  . أنه تقدم بينة رب املال:القول اآلخر
  .)٤(وهو وجه عند احلنابلة

  :دليل هذا القول
  .مل أقف له على أدلة

  
  
اشتراط عمل رب املال مع املضارب، هل : املسألة الثَّالثة] ١٩٤[

  .يصح؟
  .)٥( أنه ال يصح:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

                                 
   ٢/٣٣٨،شرح املنتهى٥/٤٥٦،اإلنصاف١/٣٥١،احملرر٧/٥٤٨املغين) ١(
،الدر ٧/٤٤٨لقدير،العناية مع تكملة فتح ا٦/١١٠،بدائع الصنائع٢٢/٨٩املبسوط) ٢(

   ٧/٤٦٣،تكملة البحر الرائق٥/٦٦٠املختار وحاشية ابن عابدين 
   ٧/٤٤٨،العناية مع تكملة فتح القدير٢٢/٨٩املبسوط) ٣(
   ٥/٤٥٦،اإلنصاف٧/٥٤٨املغين) ٤(
   ٥/٤٣٢،اإلنصاف٥/٢٣،املبدع٤/١٢٩،شرح الزركشي٧/١٣٦املغين) ٥(
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٧٨٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

القاضي، وأبو اخلطاب، وجزم به يف املذهب، : علماء احلنابلةواختاره من 
ومسبوك الذهب، واملستوعب، واخلالصة، وقدمه يف الرعاية الصغرى، 

  .)١(واحلاوي الصغري
  .)٤(والشافعية ،)٣(واملالكية ،)٢(وهو مذهب احلنفية

  :أدلَّة هذا القول
إذا شرط عليه أنَّ املضاربة تقتضي تسليم املال إىل املضارب، ف -١

  .)٥(العمل مل يسلِّمه؛ ألنَّ يده عليه، فيخالف موضوعها
إنَّ املضاربة تقتضي تسليم املال إىل :  بأنَّ قولـهم:وأجيب عنه   

ممنوع، وإنما تقتضي إطالق التصرف يف مال غريه جبزء . املضارب

                                 
 ،٤/١٢٩،شرح الزركشي٢٤٦،بلغة الساغب ص٧/١٣٦،املغين١/١٧٤الـهداية) ١(

  ٥/٤٣٢،اإلنصاف٥/٢٣املبدع
،الـهداية مع ٦/٨٤،بدائع الصنائع٢٢/٨٣املبسوط ،٢/١٣٢الكتاب واللباب) ٢(

،الدر املختار وحاشية ابن ٢/١٥٥اجلوهرة النرية  ،٧/٤٢١تكملة فتح القدير
   ٥/٦٤٨عابدين

رح الش ،٦/٣٧الذخرية ،٢/٧٩٣عقد اجلواهر الثمينة ،٥٩-٤/٥٨املدونة) ٣(
   ٢/٢٥٨جواهر اإلكليل ،٢/٢٤٨الصغري

،روضة ١٢/٩،فتح العزيز مع تكملة اموع٤/٣٨٣،التهذيب٧/٣١١احلاوي) ٤(
   ٣/٥١٤،شرح املنهج مع حاشية اجلمل٥/٢٢٣،نـهاية احملتاج ٤/١٩٩الطالبني

   ٥/٢٢٣،نـهاية احملتاج٧/١٣٦،املغين٦/٨٤بدائع الصنائع) ٥(
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٧٨٩ في الـمـــعـــامـــالت: الباب الرابع

 .)١(مشاع من رحبه، وهذا حاصل مع اشتراكهما يف العمل
 .)٢( يف يده، فالبد من التسليم إليهأنَّ املال أمانة -٢
  .)٣(أنه يوجب زيادة جهالة يف العمل -٣

  
  . أنه يصح:القول اآلخر

  .)٤(وهو املذهب عند احلنابلة
  :أدلَّة هذا القول

أنَّ العمل أحد ركين املضاربة، فجاز أنْ ينفرد به أحدمها مع  -١
وجود األمرين من اآلخر، كما لو كان من أحدمها مال ومن 

  .)٥(خر عمل ومالاآل
أنَّ من ال مال له يستحق املشروط له : أنَّ حقيقة املضاربة هي -٢

من الربح بعمله يف مال غريه، وهذا موجود مع اشتراط عمل 

                                 
   ٧/١٣٦املغين) ١(
   ٧/٤٢١،الـهداية مع تكملة فتح القدير٢٢/٨٤املبسوط) ٢(
   ٦/٣٧الذخرية) ٣(
شرح  ،٤/٣٨١الفروع ،١/٣٥١احملرر ،٢٤٦بلغة الساغب ص ،٧/١٣٦املغين) ٤(

   ٢/٣٣٠شرح املنتهى ،٥/٤٣٢، اإلنصاف٥/٢٣املبدع ،٤/١٢٨الزركشي
   ٢/٣٣٠،شرح املنتهى٣/٣٩٨،املمتع٧/١٣٦املغين) ٥(
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٧٩٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(رب املال
 الذي يظهر يل رجحانه أنه يصح اشتراط عمل رب املال مع :الترجيح

شرط ال ينايف مقتضى العقد، املضارب؛ لقوة أدلة القائلني بالصحة، وألنه 
  .واهللا تعاىل أعلم

  
  
  .من يقبل قوله يف رد مال رب املال إليه؟: املسألة الرابعة ]١٩٥[

 أنَّ القول قول رب املال يف رده إليه مع :اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)٢(ميينه

ووجه عند ،)٤(، هي املذهب عند احلنابلة)٣(وهو رواية عن اإلمام أمحد
  .)٥(الشافعية

  :أدلَّة هذا القول

                                 
   ١٢٩-٤/١٢٨شرح الزركشي) ١(
   ٥/٤٥٥نصافاإل) ٢(
  )٤٩٦مسائل ابن منصور الكوسج قسم العبادات ص:انظر.(ابن منصور:نقلها عنه) ٣(
 ،٥/٣٥املبدع ،٢٥١بلغة الساغب ص ،٧/١٨٦املغين ،١/١٧٦الـهداية) ٤(

   ٢/٣٣٨شرح املنتهى ،٥/٤٥٥اإلنصاف
،فتح العزيز مع تكملة ١٤/٣٨٦،املهذب مع تكملة اموع للمطيعي٧/٣٢٣احلاوي) ٥(

     ٥/٢٤٣،نـهاية احملتاج١٢/٩٠وعام
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٧٩١ في الـمـــعـــامـــالت: الباب الرابع

 قضى eأنَّ النيب ((: حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما -١
  .)١(متفق عليه ))باليمني على املدعى عليه

 .)٢( أنَّ رب املال منكر، والقول قول املنكر:وجه الداللة   
٢-  ،أنَّ العامل قبض املال لنفع نفسه، فلم يقبل قوله يف الرد

  .)٣(ملستعريكا
  

  :األقوال األخرى
  :للعلماء يف املسألة ثالثة أقوال

  ما تقدم من اختيار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل ومن وافقه: أحدها
  .القول قول العامل مع ميينه: والقول الثَّاين

واألصح عند  ،)٦(ومذهب احلنفية ،)٥(واملالكية ،)٤(وهو قول عند احلنابلة

                                 
كتاب الشهادات باب اليمني على املدعى عليه يف )٢٦٦٨ح٥/٣٣١(البخاري) ١(

  .كتاب األقضية باب اليمني على املُدعى عليه) ١٢/٣(األموال واحلدود، ومسلم
   ٥/٣٦،املبدع٧/١٨٦املغين) ٢(
  ٣/٤١٠متع،امل٧/١٨٦،املغين١٤/٣٦٥املهذب مع تكملة اموع للمطيعي) ٣(
   ٥/٤٥٥،اإلنصاف٥/٣٦،املبدع٢٥١،بلغة الساغب ص١/١٧٦الـهداية) ٤(
   ٦/٥٢،الذخرية٢/٨١١عقد اجلواهر الثمينة) ٥(
فبينهما تناقض فيما ٢٢/١٠٦املبسوط: ، وينظر١٢٥-١٢٤خمتصر الطحاوي ص) ٦(

  .يظهر
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٧٩٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(الشافعية
  :ة هذا القولأدلَّ

أنه أمني، وكلُّ أمني ادعى الرد على من ائتمنه صدق بيمينه  -١
  .)٢(إال املرتـِهن واملستأِجر

  .)٣(أنَّ معظم النفع لرب املال، فالعامل كاملودع -٢
 بأنه قياس مع الفارق، فاملودع يقبض املال ملنفعة غريه، :وأجيب عنه

  .)٤(سهخبالف املضارب فهو يقبضه ملنفعة نف
 إنْ قبض املضارب املال ببينة فالقول قول رب املال، وإنْ :القول الثَّالث

  .قبضه بدون بينه فالقول قول العامل مع ميينه
  .)٥(وهو مذهب املالكية

                                 
 ،الوجيز وفتح العزيز١٤/٣٨٦،املهذب مع تكملة اموع للمطيعي٧/٣٢٣احلاوي) ١(

    ٥/٢٤٣،نـهاية احملتاج٤/٢٢٢، روضة الطالبني١٢/٩٠مع تكملة اموع
   ٥/٢٤٣،نـهاية احملتاج٥/٣٦املبدع) ٢(
   ٥/٣٦،املبدع١٤/٣٨٦املهذب مع تكملة اموع للمطيعي) ٣(
   ٣/٤١٠،املمتع٧/١٨٦املغين) ٤(
،خمتصر خليل وجواهر ٦/٥٢،الذخرية٢/٨١١،عقد اجلواهر الثمينة٣٨٥الكايف ص) ٥(

 قال يف مواهب ،٣٧١-٥/٣٧٠،التاج واإلكليل ومواهب اجلليل٢/٢٦٥إلكليلا
وهذا إن ادعى أنه رد مجيعه أو رد بعضه وكان الباقي ال يفي برأس : ٥/٣٧١اجلليل

املال وإنما يفي مبا رده، وأما لو كان الباقي يفي برأس املال لكان القول قول رب 
  .املال مادام يف الباقي ربح
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٧٩٣ في الـمـــعـــامـــالت: الباب الرابع

  :دليل هذا القول
  .)١(أنَّ العادة أنَّ القابض ببينة ال يعطي إال ببينة، خشية منها

  أنَّ القول قول العامل مع ميينه؛ ألنه  الذي يظهر يل رجحانه:الترجيح 
  .أمني، فيكون القول قوله مع ميينه

بأنَّ قبضه : فيجاب عنه. إنَّ العامل قبض املال لنفع نفسه: وأما قولـهم
فيه نفع لرب املال أيضاً، فلم يستقل العامل بالنفع، بل قد يكون أكثر 

  .اهللا تعاىل أعلمالنفع لرب املال؛ ألنَّ يف ذلك إمناء ملاله، و

                                 
   ٦/٥٢ذخريةال) ١(
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  يف اللقيط: الفصل السادس
  :وفيه ثالث مسائل

  .حكم اإلنفاق على اللقيط مما وجد معه بغري إذن احلاكم:املسألة األوىل
  .إحلاق اللقيط بأكثر من اثنني إذا ادعوه: املسألة الثَّانية
إذا نفت القافة اللقيط عمن ادعاه أو أشكل عليهم أو : املسألة الثَّالثة

  .ختلفوا، فكيف ينتسب؟ا
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٧٩٧ في الـمـــعـــامـــالت: الباب الرابع

حكم اإلنفاق على اللقيط مما وجد معه بغري :املسألة األوىل]  ١٩٦[
  .إذن احلاكم

 أنَّ للحاضن أنْ ينفق على اللقيط مما :اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)١(وجد معه من غري إذن احلاكم

ووجه  ،)٤(حلنفيةوقول عند ا ،)٣(واملالكية ،)٢(وهو املذهب عند احلنابلة
  .)٥(عند الشافعية

  :أدلَّة هذا القول
أنَّ له والية عليه، فلم يعترب يف اإلنفاق عليه يف حقه إذن  -١

  .)٦(احلاكم، كوصي اليتيم
فال يفتقر إىل إذن احلاكم، كإراقة  أنَّ هذا من األمر باملعروف، -٢

                                 
   ٦/٤٣٧،اإلنصاف٤/٣٥٣شرح الزركشي) ١(
شرح  ،٤/٥٧٥الفروع ،١/٣٧٣احملرر ،٨/٣٥٧املغين ،١/٢٠٥الـهداية) ٢(

 ،)٩٧( القاعدة رقم٢١٦قواعد ابن رجب ص ،٤/٣٥٣الزركشي
   ٥/٦٩١معونة أويل النهى ،٦/٤٣٧اإلنصاف

رح الكبري ،الش٢/١٤١،العقد املنظم للحكام مع تبصرة احلكام٩/١٣٢الذخرية) ٣(
   ٧/١١٧،شرح الزرقاين٤/١٢٥وحاشية الدسوقي

   ٢/٢٠٦،اللباب٥/٢٤٩،البحر الرائق٣/٣١،االختيار٥/٣٤٧الـهداية وفتح القدير) ٤(
   ٢/٤٢١،مغين احملتاج٤/٤٩٣روضة الطالبني) ٥(
  ٤/٣٥٣،شرح الزركشي٨/٣٥٧املغين) ٦(
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٧٩٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 .)١(اخلمر
  .)٢(ة عليهأنَّ املال للَّقيط، فينفق عليه منه؛ ألنَّ له والي -٣

  
  .ال ينفق احلاضن على اللقيط مما وجد معه إال بإذن احلاكم: القول اآلخر

  .)٥(والشافعية ،)٤(ومذهب احلنفية ،)٣(وهو رواية عن اإلمام أمحد
  :أدلَّة هذا القول

أنه إنفاق على صيب، فلم جيز بغري إذن احلاكم، كما لو أنفق  -١
  .)٦(على صغري مودع عنده

 بأنه قياس مع الفارق، فاللقيط ال ويل له، فجاز أنْ :نهوأجيب ع    
يجعل امللتِقط ولياً له، وأما املودع فإنَّ الوالية عليه لغري املستودع 

                                 
  ٤/٣٥٣،شرح الزركشي٨/٣٥٧املغين) ١(
   ٥/٢٤٩رائق،البحر ال٣/٣١االختيار) ٢(
 ،شرح الزركشي٤/٥٧٥،الفروع١/٣٧٣،احملرر٨/٣٥٧،املغين١/٢٠٥الـهداية) ٣(

    ٦/٤٣٧، اإلنصاف٢١٦القواعد ص ،٤/٣٥٣
،البحر ٣/٣١،املختار واالختيار٥/٣٤٧،الـهداية وفتح القدير١٠/٢١٤املبسوط) ٤(

    ٢/٢٠٦اللباب ،٥/٢٤٩الرائق
 ،١٥/٢٨٧ تكملة اموع للمطيعي،املهذب مع ١٢٢اإلقناع يف الفقه الشافعي ص) ٥(

   ٢/٤٢١،املنهاج ومغين احملتاج٤/٤٩٣،روضة الطالبني٤/٥٦٨التهذيب
   ٥/٢٩٦،املبدع٤/١٠٢املمتع) ٦(
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٧٩٩ في الـمـــعـــامـــالت: الباب الرابع

 .)١(ثابتة
  .)٢(أنه مال ضائع، وللوايل والية صرف مثله إليه -٢

 الذي يظهر يل رجحانه أنَّ للحاضن أنْ ينفق على اللقيط مما: الترجيح 
وجد معه من مال، و ال يشترط إذن احلاكم؛ ألنَّ للملتِقط والية على 

اإلنفاق عليه، واملال ملك للقيط : اللقيط، وهو الذي يقوم بشؤونه، ومنها
  .فينفق عليه منه
بأنه خبالف ذلك، فإنه حيكم : فيجاب عنه. إنه مال ضائع: وأما قولـهم

  . مالك له، واهللا تعاىل أعلمللقيط به فيكون ماله، وليس مبال ضائع ال
  
  
  .)٣(إحلاق اللقيط بأكثر من اثنني إذا ادعوه: املسألة الثَّانية] ١٩٧[

 أنَّ اللقيط ال يلحق بأكثر من اثنني إذا :اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

                                 
   ٤/١٠٢املمتع) ١(
   ٢/٢٠٦، اللباب٥/٣٤٧الـهداية وفتح القدير) ٢(
 بـهما،أنه بأنَّ اللقيط إذا ادعاه اثنان فأحلقته القافة: هذه املسألة مبنية على القول) ٣(

وهو مذهب احلنابلة واحلنفية وقول عند املالكية وزادوا أنه إذا بلغ . يلحق بـهما
،املختار ٨/٣٧٧، املغين١٤١خمتصر الطحاوي ص: انظر. (فإنه يوايل من شاء منهما

  ) ٦/٤٥٦،اإلنصاف٢/٩١،تبصرة احلكام٣/٣٠للفتوى
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٨٠٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(ادعوه
  .)٣(،وقول أيب يوسف من احلنفية)٢(وهو مذهب املالكية

  :دليل هذا القول
 القافة يف رجلني اشتركا يف tدعا عمر : (  قال)٤(سعيد بن املسيبعن 

 tفجعله عمر . اشتركا فيه: فقالوا. امرأة، ادعى كلُّ واحد منهما الولد
  .)٥(أخرجه البيهقي) بينهما

                                 
 ،٥/٣٠٩املبدع ،٤/٣٥٨،شرح الزركشي٨/٣٧٨،املغين١/٢٠٦الـهداية) ١(

   ٦/٤٥٦اإلنصاف
   ٢/٩٢تبصرة احلكام) ٢(
،حاشية ابن ٥/٢٤٤،البحر الرائق٥/٣٤٥،فتح القدير٦/٢٠٠بدائع الصنائع) ٣(

   ٤/٢٧٢عابدين
سعيد بن املسيب بن حزن بن أيب وهب، أبو حممد القرشي املخزومي، ولد : هو) ٤(

 مسع من عثمان وعلي وقيل ألربع سنني باملدينة، tلسنتني مضتا من خالفة عمر
عمرو بن شعيب وعمرو بن : وزيد بن ثابت وأيب هريرة، وروى عنه خلق منهم

  .هـ٩٥هـ وقيل ٩٣هـ وقيل ٩٤دينار والزهري وابن املنكدر، تويف سنة 
  )  ٢٤٦-٤/٢١٧،سري أعالم النبالء٧٥-١١/٦٦ذيب الكمال:انظر ترمجته يف(

ـَّها رواية من)١٠/٢٦٤(البيهقي) ٥( قطعة، ولكن ذكر األلباين يف وذكر أن
أنها صحيحة ِلما يشهد هلا من الطرق الصحيحة عن ابن ): ١٥٧٨ح٦/٢٧(اإلرواء

  . عمر وعن أيب املهلب
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٨٠١ في الـمـــعـــامـــالت: الباب الرابع

  .)١( أنَّ إحلاقه باثنني ثبت باألثر، فيجب أنْ يقتصر عليه:وجه الداللة
ثنني موجود فيما زاد، فيجب أنْ يقاس  بأنَّ املعىن يف اال:وأجيب عنه

  .)٢(عليه
  

  . أنه يلحق بأكثر من اثنني إذا ادعوه:القول اآلخر
  .)٤(وقول أيب حنيفة ،)٣(وهو املذهب عند احلنابلة

  :أدلَّة هذا القول
أنه إذا جاز أنْ خيلق من اثنني، كما شهد به قضاء الصحابة  -١

  .)٥( وأكثررضي اهللا عنهم، جاز أنْ خيلق من ثالثة
أنه إذا جاز إحلاقه باثنني، جاز بأكثر من ذلك؛ ألنَّ املعىن يف  -٢

  .)٦(املوضعني واحد

                                 
   ٤/١١٣،املمتع٨/٣٧٨املغين) ١(
   ٤/١١٣،املمتع٨/٣٧٩املغين) ٢(
،شرح ٥/٧٢٢،معونة أويل النهى٦/٤٥٦،اإلنصاف٥/٣٠٨،املبدع٨/٣٧٨املغين) ٣(

   ٢/٤٨٨املنتهى
،الدر املختار ٥/٢٤٤،البحر الرائق٥/٣٤٥فتح القدير،٦/٢٠٠بدائع الصنائع) ٤(

  .،وحد ذلك خبمسة٤/٢٧٢وحاشية ابن عابدين
  ٤/٣٦٠،شرح الزركشي٨/٣٧٩املغين) ٥(
   ٤/١١٣املمتع) ٦(
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٨٠٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

الذي يظهر يل رجحانه أنه ال يلحق الولد إال بأب واحد : الترجيح
؛ ألنه ثبت علمياً أنَّ عملية اإلخصاب حتصل باحتاد حيوان منوي )١(فقط

هذا االحتاد تقوم احلبيبات القشرية واحد مع بويضة ناضجة واحدة، وبعد 
، )٢(املوجودة يف البويضة مبنع دخول أي حيوان منوي آخر إىل البويضة

  .واهللا تعاىل أعلم
  
  
 أو أشكل إذا نفت القافة اللقيط عمن ادعاه: املسألة الثَّالثة] ١٩٨[  

  . ينتسب؟عليهم أو اختلفوا، فكيف
يترك حىت يبلغ، فينتسب إىل من شاء  أنه :اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

  .)٣(منهما
وقطع به يف العمدة، والتلخيص، وقدمه يف الرعايتني، واحلاوي الصغري، 

  .)٤(والفائق

                                 
  ٤٩١-٤/٤٩٠مغين احملتاج: انظر. وهو مذهب الشافعية) ١(
إىل علم األجنة الوصفي والتجرييب ،املدخل ٢٤٩مدخل إىل بيولوجيا اإلنسان ص) ٢(

  ٥٣-٥٠ص
 ،)١٦٠( القاعدة رقم٣٤٦،قواعد ابن رجب ص٨/٣٧٩،املغين١/٢٠٦الـهداية) ٣(

   ٥/٧٢٤، معونة أويل النهى٦/٤٥٧اإلنصاف ،٥/٣٠٩املبدع
   ٥/٧٢٤،معونة أويل النهى٦/٤٥٧اإلنصاف) ٤(
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٨٠٣ في الـمـــعـــامـــالت: الباب الرابع

،والصحيح عند )٢(وهو مذهب املالكية ،)١(وأومأ إليه اإلمام أمحد
  .)٣(الشافعية

  :أدلَّة هذا القول
أنَّ عمر بن : ( عن أبيه)٤(عن حيىي بن عبدالرمحن بن حاطب -١

 قضى يف رجلني ادعيا رجالً ال يدرى أيهما أبوه، tاخلطاب 
أخرجه ) اتبع أيـهما شئت:  للرجلtفقال عمر 

  .)٥(البيهقي

                                 
 ،٥/٣٠٩املبدع ،٣٤٦قواعد ابن رجب ص ،٨/٣٧٩املغين ،١/٢٠٦الـهداية) ١(

   ٦/٤٥٧اإلنصاف
   ٢/٩٢تبصرة احلكام) ٢(
،روضة ١٥/٣٠٥،املهذب مع تكملة اموع للمطيعي٨/٢٣٧خمتصر املزين مع األم) ٣(

وعندهم وجه بأنه ال يشترط البلوغ، ،٢/٤٢٨،املنهاج ومغين احملتاج٤/٥٠٦الطالبني
  .بل خيري إذا بلغ سن التمييز

يب بلتعة اللخمي، روى عن أبيه وأسامة بن حيىي بن عبدالرمحن بن حاطب بن أ: هو) ٤(
زيد وحسان بن ثابت وابن الزبري وابن عمر، وروى عنه زيد بن أسلم وعروة بن 
الزبري وحيىي بن سعيد األنصاري، وثقه العجلي وابن سعد والنسائي والدارقطين 

ذيب :انظر ترمجته يف.(سنة٧٢هـ، وله من العمر ١٠٤وابن حبان، تويف سنة
  )١٠٦٠،تقريب التهذيب ص٤٣٨-٣١/٤٣٥الكمال

ووافقه األلباين يف . هذا إسناد صحيح موصول: وقال)١٠/٢٦٣(البيهقي) ٥(
  )٢٥٧٨ح٦/٢٥(اإلرواء
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٨٠٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 .)١( بأنه إنما أمره باملواالة ال باالنتساب:وأجيب عن االستدالل به
 .)٢(أنَّ اإلنسان مييل بطبعه إىل قريبه دون غريه -٢

نه ال أثر للميل يف الداللة على النسب، فقد مييل  بأ:وأجيب عنه   
إىل من أحسن إليه؛ ألنَّ القلوب جمبولة على حب من أحسن إليها، 
وبغض من أساء إليها، وقد مييل إىل أحسنهما خلقاً أو أعظمهما جاهاً  

 .االًأو قدراً  أو م
 يكون بعد معرفة وعلى القول بأنَّ للميل أثراً، فإنَّ امليل إىل القرابة   

 .)٣(أنهم قرابته، فاملعرفة هي سبب امليل، فال يثبت امليل قبل املعرفة
٣-  قه املُقَرأهل اإلقرار، وصد هو ِمن نبه م ه جمهول النسب أقرأن

  .)٤(له، فيثبت نسبه، كما لو انفرد املدعي له
 من انتسب eلنيب  بأنه ال حيلُّ للقيط تصديق املدعي؛ للعن ا:وأجيب عنه
، وهذا ال يعلم أنه أبوه، فال يأمن أنْ يكون ملعوناً بتصديقه )٥(إىل غري أبيه

                                 
   ٨/٣٨٠املغين) ١(
  ٢/٤٢٨،مغين احملتاج٤/١١٣،املمتع٨/٣٧٩املغين) ٢(
   ٨/٣٨٠املغين) ٣(
   ٥/٣٠٩،املبدع٨/٣٧٩املغين) ٤(
 من (( : e قال رسول اهللا  :هللا عنهما قالكما يف حديث ابن عباس رضي ا) ٥(

             انتسب إىل غري أبيه، أو تولَّى غري مواليه، فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس
    ، وصححه األلباين يف صحيح)٢٦٠٩ح٢/٨٧٠(  أخرجه ابن ماجه))أمجعني

= 
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٨٠٥ في الـمـــعـــامـــالت: الباب الرابع

  .إياه
وبأنَّ القياس على املنفرد قياس مع الفارق، فاملنفرد يثبت النسب بقوله من 

  .)١(غري تصديق
  

  :األقوال األخرى
  :للعلماء يف املسألة  أقوال أشهرها أربعة

  .ن اختيار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل ومن وافقهما تقدم م: أحدها
  . أنه يضيع نسبه:والقول الثَّاين

  .)٢(وهو املذهب عند احلنابلة
  :أدلَّة هذا القول

أنَّ دعوامها تعارضتا، وال حجة ألحدمها، فلم تثبت، كما لو  -١
  .)٣(ادعيا ِرقَّه

  .)٤(أنه ال دليل على الدعوى، أشبه من مل يدِع نسبه أحد -٢
                                  

=  
  )٢١١٣ح٢/٩٠(سنن ابن ماجه

   ٨/٣٨٠املغين) ١(
 ،٥/٣٠٩،املبدع٣٤٦قواعد ابن رجب ص ،٨/٣٧٩املغين ،١/٢٠٦الـهداية) ٢(

   ٢/٤٨٨،شرح املنتهى٥/٧٢٤معونة أويل النهى  ،٦/٤٥٧اإلنصاف
   ٨/٣٨٠املغين) ٣(
   ٥/٣٠٩،املبدع٤/١١٣املمتع) ٤(
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٨٠٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  . أنه يلحق بـهما مبجرد الدعوى:القول الثَّالث
  .)٢(ومذهب احلنفية ،)١(وهو قول عند احلنابلة

  :دليل هذا القول
  .)٣(أنهما استويا يف الدعوى وال مرجح

  . يقرع بينهما، فيلحق نسبه بالقرعة:القول الرابع
  .)٤(وهو رواية عن اإلمام أمحد

  :دليل هذا القول
بأنه تساوت احلقوق، وال مرجح، فيؤخذ : الل لـهذا القولميكن االستد

بالقرعة هنا دفعاً للتنازع والضغائن واألحقاد، والقضاء بالقرعة أمر 
  .مشروع فيعمل به

 الذي يظهر يل رجحانه أنه إذا انتفت البينة الدالة على نسب :الترجيح 
يه القرعة حِكم له باللقيط؛ اللقيط أنه يقرع بني املختلفني فمن وقعت عل

ألن القضاء بـها مشروع، وهنا قد تساوت احلقوق وال مرجح، فيعمل 
ومىت تساوت احلقوق أو املصاحل : قال القرايف. بالقرعة يف هذا املوضع

                                 
   ٥/٧٢٥،معونة أويل النهى٦/٤٥٨،اإلنصاف٣٤٦قواعد ابن رجب ص) ١(
 املختار وحاشية ،الدر٥/٢٤٤،البحر الرائق٥/٣٤٥،فتح القدير١٧/١٢٩املبسوط) ٢(

   ٤/٢٧١ابن عابدين
   ١٣٠-١٧/١٢٩املبسوط) ٣(
   ٥/٧٢٥،معونة أويل النهى٦/٤٥٨،اإلنصاف٣٤٦قواعد ابن رجب ص) ٤(
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٨٠٧ في الـمـــعـــامـــالت: الباب الرابع

فهذا هو موضع القرعة عند التنازع، دفعاً للضغائن واألحقاد، والرضى مبا 
وأما : ، وقال ابن القيم)١(.هـ.أ.ارجرت به األقدار وقضى به امللك اجلب

إنه إذا تعذرت القافة : من سلك طريق التعليل واحلكمة، فقد يقول
وأشكل األمر عليها، كان املصري إىل القرعة أوىل من ضياع نسب الولد، 
وتركه مهالً ال نسب له، وهو ينظر إىل ناكح أمه وواطئها، فالقرعة هاهنا 

نسب، فإنها طريق شرعي، وقد سدت الطرق أقرب الطرق إىل إثبات ال
 ،قيق من احلرسواها، وإذا كانت صاحلة لتعيني األمالك املطلقة، وتعيني الر
وتعيني الزوجة من األجنبية، فكيف ال تصلح لتعيني صاحب النسب من 
غريه؟، ومعلوم أنَّ طرق حفظ األنساب أوسع من طرق حفظ األموال، 

 تشوفاً، فالقرعة شرعت إلخراج املستحق تارة، والشارع إىل ذلك أعظم
ولتعيينه تارة، وهاهنا أحد املتداعيني هو أبوه حقيقة، فعملت القرعة يف 
تعيينه، كما عملت يف تعيني الزوجة عند اشتباهها باألجنبية، فالقرعة 
خترج املستحق شرعاً،كما خترجه قدراً، وقد تقدم يف تقرير صحتها 

فاء، فال استبعاد يف اإلحلاق بـها عند تعينها طريقاً، واعتبارها ما فيه ش
  .، واهللا تعاىل أعلم)٢(.هـ.أ.بل خالف ذلك هو املستبعد

                                 
  ) ٢٤٠الفرق رقم(٤/١١١الفروق) ١(
   ٢٣٥الطرق احلكمية ص) ٢(
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يف الوقف والوصايا واملواريث وأمهات : الفصل السابع
  األوالد

  :وفيه إحدى عشرة  مسألة
  .إذا أوقف على أوالده، هل يدخل أوالد البنات؟:  املسألة األوىل

  .إذا أوقف على ولد ولده، هل يدخل أوالد البنات؟:  الثَّانيةاملسألة
  .احلكم إذا أوقف ومل يذكر سبيله: املسألة الثالثة
إذا مات املوصى له بعد املوِصي وقبل القبول والرد، : املسألة الرابعة

  .هل يقوم وارثه مقامه؟
  .حكم الوصية للقاتل: املسألة اخلامسة
  .م الوصية للعبدحك: املسألة السادسة
إذا أوصى ملواليه وله مواٍل من فوق ومواٍل من أسفل، : املسألة السابعة
  .فلمن الوصية؟
احلكم يف املعني إذا أوصى لرجل مبعني وآلخر مبشاع، : املسألة الثَّامنة
  . وأجازه الورثة
  .هل يرث املقَر به إذا كان حيجب املِقر حجب حرمان: املسألة التاسعة
  .إذا قتل العادل الباغي، فهل يرثه؟: املسألة العاشرة

  .إذا ملَك أمةً حامالً فهل تصبح أم ولد له؟: املسألة احلادية عشرة
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٨١١ في الـمـــعـــامـــالت: الباب الرابع

إذا أوقف على أوالده، هل يدخل أوالد : املسألة األوىل] ١٩٩[
  .البنات؟

  .)١( أنهم يدخلون:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
أبو بكر غالم اخلالل، وعبدالرمحن بن : نابلة أيضاًوقال به من علماء احل

حسن آل الشيخ والشيخ عبداهللا بن عبداللطيف والشيخ حسن بن حسني 
  .)٢(آل الشيخ والشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ

  .)٣(وهو وجه عند الشافعية
  :أدلَّة هذا القول

  .)٤()  يابِني آدم(قول اهللا تعاىل  -١
 اخلطاب عام لكل البشر، ومل خيتص بأوالد آدم  أنَّ:وجه الداللة   

  .عليه الصالة والسالم من صلبه
  .)٥(أنهم يدخلون يف مسمى األوالد -٢

                                 
،معونة أويل ٧/٧٤،اإلنصاف)١٥٣( القاعدة رقم٣١٥قواعد ابن رجب ص) ١(

   ٥/٨٣١النهى
،الدرر ٥/٨٣١،معونة أويل النهى٧/٧٤،اإلنصاف٣١٥بن رجب صقواعد ا) ٢(

   ٥٩-٧/٥٠السنية
   ٥/٣٨١اية احملتاج ،٢/٣٨٧،مغين احملتاج٤/٤٠١،روضة الطالبني٤/٥٢٠التهذيب) ٣(
  )  ٢٦(سورة األعراف آية) ٤(
   ٥/٣٣٩املبدع) ٥(
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٨١٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  . أنهم ال يدخلون:القول اآلخر
واألصح عند  ،)٣(واملالكية ،)٢(واحلنفية ،)١(وهو املذهب عند احلنابلة

  .)٤(الشافعية
  :أدلَّة هذا القول

 يوِصيكُم اللَّه ِفي (ون يف قول اهللا تعاىل أنهم ال يدخل -١
الِدكُم٦)(٥() أَو(.  

أنَّ ولد البنت ال ينسب إىل أبيها ال شرعاً وال عرفاً، فهم  -٢
 .)٧(أوالد رجل آخر

أنَّ األحكام تتعلَّق حبقائق األمساء دون جمازها، وحقيقة اسم  -٣
  .)٨(الولد ينطلق على ولد الصلب دون ولد الولد

                                 
   ٢/٥٠٨،شرح املنتهى٥/٨٣١،معونة أويل النهى٧/٧٤،اإلنصاف٥/٣٣٨املبدع) ١(
   ٤/٤٦٣،الدر املختار وحاشية ابن عابدين٢/٢١٦اجلوهرة النرية) ٢(
،التاج واإلكليل مع ٢/٣١٣،خمتصر خليل وجواهر اإلكليل٣٦٤القوانني الفقهية ص) ٣(

   ٩٠-٧/٨٩،شرح الزرقاين ٤/٩٣،الشرح الكبري٦/٤٤مواهب اجلليل
 تاج،املنهاج ومغين احمل٤/٤٠١،روضة الطالبني٤/٥٢٠،التهذيب٧/٥٢٨احلاوي) ٤(

  ٥/٣٨٠، نـهاية احملتاج٦/٢٦٥،حتفة احملتاج٢/٣٨٧
  ) ١١(سورة النساء آية رقم) ٥(
   ٧/٩٠،شرح الزرقاين٥/٣٣٩املبدع) ٦(
   ٥/٣٣٩،املبدع٤/١٤٠املمتع) ٧(
   ٧/٥٢٨احلاوي) ٨(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٨١٣ في الـمـــعـــامـــالت: الباب الرابع

إذا أوقف على ولد ولده، هل يدخل أوالد : ألة الثَّانيةاملس] ٢٠٠[
  .؟)١(البنات

اختلف النقل عن ابن حامد رمحه اهللا تعاىل يف هذه املسألة على ثالثة 
  :أقوال

  .)٢( أنهم يدخلون مطلقاً:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل:  األول-
  .)٣(أيب بكر غالم اخلالل: ونقل أنه اختيار

  .)٦(والشافعية ،)٥(نفيةـومذهب احل ،)٤(ن اإلمام أمحدوهو رواية ع
  :أدلَّة هذا القول

أنه يقع عليه اسم ولد الولد حقيقة، ويدلُّ على ذلك قول اهللا  -١
 وِمن ذُريِتِه داوود وسلَيمانَ وأَيوب ويوسف وموسى (تعاىل 

                                 
حمل اخلالف فيما إذا مل يوجد ما يدلُّ على تعيني أحد األمرين، فأما إذا وجد ما ) ١(

  ) ٨/٢٠٤املغين:انظر.(حدمها، انصرف إليهيصرف األمر إىل أ
 ،٥/٣٤٠املبدع ،٤/٢٨٠،شرح الزركشي٨/٢٠٢،املغين١/٤٣٨الروايتني والوجهني) ٢(

  ٨٢/ ٧اإلنصاف
 ،٥/٣٤٠املبدع ،٤/٢٨٠،شرح الزركشي٨/٢٠٢،املغين١/٤٣٨الروايتني والوجهني) ٣(

  ٨٢/ ٧اإلنصاف
  ٨٢،٨٠/ ٧اف،اإلنص٥/٣٤٠،املبدع٤/٢٧٨،شرح الزركشي٤/٦٠٨الفروع) ٤(
   ٤/٤٦٤،حاشية ابن عابدين٢/٢١٦اجلوهرة النرية) ٥(
 ،٤/٤٠١،روضة الطالبني٤/٥٢٠،التهذيب٦/٢٧،حلية العلماء٧/٥٢٨احلاوي) ٦(

   ٣/٥٨٥ شرح املنهج وحاشية اجلمل،٢/٣٨٨املنهاج ومغين احملتاج
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٨١٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

ِسِننيحِزي الْمجن كَذَِلكونَ وارهى )٨٤(ويحيا وكَِريزو
اِلِحنيالص كُلٌّ ِمن اسِإلْيى وِعيسوعيسى عليه الصالة )١() و 

 للحسن بن eوالسالم هو ابن مرمي، وال أب له، وقول النيب 
 إنَّ ابين هذا سيد، ولعل اهللا أنْ يصلح ((:علي رضي اهللا عنهما

، )٢(خاري أخرجه الب))به بني فئتني عظيمتني من املسلمني
  .)٣(فيجب أنْ يدخلوا لتناول اللفظ لـهم

 بأنهم وإنْ كانوا أوالد أوالد حقيقة إال أنهم ال ينسبون :وأجيب عنه
مل . على أوالد أوالدي املنتسبني إيلَّ: إىل الواقف عرفاً، ولذلك لو قال

 .يدخل هؤالء يف الوقف
ب إليه، فنسب وأما عيسى عليه الصالة والسالم، فلم يكن له أب ينس

 . إىل أمه لعدم أبيه
فهو جماز، بدليل قول اهللا . ))ابين هذا سيد((: eوأما قول الرسول 

 .)٥)(٤()  ما كَانَ محمد أَبا أَحٍد ِمن ِرجاِلكُم(تعاىل 

                                 
  ) ٨٥-٨٤(سورة األنعام آية رقم) ١(
 للحسن بن e باب قول النيب كتاب الصلح)مع الفتح٢٧٠٤ح٥/٣٦١(البخاري) ٢(

  . tعن أيب بكرة . )) ابين هذا سيد((: علي رضي اهللا عنهما
   ٥/٣٤٠،املبدع٢٠٣-٨/٢٠٢،املغين١/٤٣٨الروايتني والوجهني) ٣(
  ) ٤٠(سورة األحزاب آية رقم) ٤(
   ٨/٢٠٤املغين) ٥(
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٨١٥ في الـمـــعـــامـــالت: الباب الرابع

رمي الدال عليه قول اهللا تعاىل ـل يف التحـأنَّ ولد البنت يدخ -٢
)اتهأُم كُملَيع تمرح كُماتنبو فيدخلون هنا )١() كُم ،

 .)٢(كذلك
  .)٣(أنَّ اجلميع أوالد أوالده -٣

  
:  أنهم يدخلون إال أنْ يقول:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل:  الثَّاين-
  .)٤(فال يدخلون مطلقاً) على ولد ولدي لصليب(

  .)٥(أيب بكر غالم اخلالل: ونقل أنه اختيار
  .)٦(دوهو رواية عن اإلمام أمح

  :أدلَّة هذا القول
 استدل على دخولـهم ما مل يقيد بالولد الصليب، باألدلَّة اليت -١

                                 
  ) ٢٣(سورة النساء آية رقم) ١(
   ٥/٣٤٠،املبدع٤/١٤٢،املمتع٨/٢٠٣املغين) ٢(
   ٢/٢١٦اجلوهرة النرية) ٣(
 ،٥/٣٤٠املبدع ،٤/٢٧٩،شرح الزركشي١٦٣،املقنع ص٧٤مسائل أيب بكر ص) ٤(

  ٨١،٨٠/ ٧اإلنصاف
 ،٥/٣٤٠املبدع ،٤/٢٧٩،شرح الزركشي١٦٣،املقنع ص٧٤مسائل أيب بكر ص) ٥(

  ٨١،٨٠/ ٧اإلنصاف
  ٨٠/ ٧،اإلنصاف٥/٣٤٠،املبدع٤/٢٧٩،شرح الزركشي٤/٦٠٨الفروع) ٦(
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٨١٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 .استدل بـها أصحاب القول األول
واستدل على عدم الدخول إذا قيد بالولد الصليب، بأنهم ليسوا  -٢

  .)١(من صلبه، فال يدخلون
: لون إال أنْ يقول أنهم يدخ:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل:  والثَّالث-
  .)٢(فيدخل ولد بناته لصلبه دون ولد ولدها) على ولد ولدي لصليب(

  .)٣(أيب بكر غالم اخلالل: ونقل أنه اختيار
  :دليل هذا القول

  .)٤(أنَّ بنت صلبه ولده حقيقة، خبالف ولد ولدها
  . أنهم ال يدخلون مطلقاً:القول الرابع يف املسألة
  .)٦(واملالكية ،)٥(أمحد، هي املذهب عند احلنابلةوهو رواية عن اإلمام 

  :أدلَّة هذا القول

                                 
   ٥/٣٤٠،املبدع٤/١٤٢املمتع) ١(
  ٧/٨٠،اإلنصاف٣٠٣بلغة الساغب ص) ٢(
   ٣٠٣بلغة الساغب ص) ٣(
  ٧/٨٠اإلنصاف) ٤(
شرح  ،٧/٧٩اإلنصاف ،٤/٦٠٨الفروع ،٣٠٣بلغة الساغب ص ،٨/٢٠٣املغين) ٥(

   ٢/٥٠٨املنتهى
،شرح ٦/٤٤اجلليل،مواهب ٢/٣١٣،خمتصر خليل وجواهر اإلكليل٥٤٠الكايف ص) ٦(

  ٩٠-٧/٨٩الزرقاين
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٨١٧ في الـمـــعـــامـــالت: الباب الرابع

،فدخل فيه )١()  يوِصيكُم اللَّه ِفي أَوالِدكُم(أنَّ اهللا تعاىل قال -١
ولد البنني دون ولد البنات، وهكذا كل موضع ذُِكر فيه الولد 
يف اإلرث واحلجب، دخل فيه ولد البنني دون ولد البنات، 

  .)٢(قففكذا الو
أنَّ ولد البنات منسوبون إىل آبائهم دون أمهاتـهم، فهم ال  -٢

  .)٣(ينسبون إليه
أنهم ال ). ولد ولدي: ( الذي يظهر يل رجحانه  أنه إذا قال:الترجيح

سوى من ينتسب ) الولد(يدخلون؛ ألنه ال يتبادر إىل الذهن من إطالق 
ولد ولدي : (أما إذا قالإليه، وأوالد البنات ينتسبون إىل آبائهم، و

فإنهم يدخلون؛ ألنها تنسب إليه وهذا ولدها، وكل هذا ما مل ). لصليب
توجد قرينة تدلُّ على دخولـهم أو عدمه، فإذا وجدت القرينة فإنه يعمل 

  . بـها، واهللا تعاىل أعلم
  
   
  .احلكم إذا أوقف ومل يذكر سبيله: املسألة الثالثة ]٢٠١[

                                 
  ) ١١(ورة النساء آية رقمس) ١(
   ٥/٣٣٩،املبدع٨/٢٠٣،املغين٧٤-٧٣مسائل أيب بكر ص) ٢(
   ٤/١٤١،املمتع٨/٢٠٣املغين) ٣(
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٨١٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١( أنه يصح الوقف:د رمحه اهللا تعاىلاختار ابن حام
،وقول أيب )٤(،وقول عند الشافعية)٣(،واملالكية)٢(وهو املذهب عند احلنابلة

  .)٥(يوسف من احلنفية
  :أدلة هذا القول

أنَّ اإلطالق إذا كان له عرف حِمل عليه، والعرف يف الوقف  -١
ن ذلك تعين بتعيينه، وإن أنَّ املقصود منه القربة والرب، فإنْ عي

  .)٦(مل يعين اكتفي عنه بالعرف
أنَّ الوقف معلوم املصرف، فصح كما لو صرح مبصرفه، إذ  -٢

املطلق حيمل على العرف، والعرف إذا كان يصرفه على 
 .)٧(الفقراء كان كالتنصيص عليهم

                                 
  ٨/٢١٣املغين) ١(
  ٧/٣٤،اإلنصاف٣٢٦-٥/٣٢٥،املبدع٨/٢١٣املغين) ٢(
،شرح ٢/٣١٠،خمتصر خليل وجواهر اإلكليل٦/٣١٢،الذخرية٢/٨٢اإلشراف) ٣(

  ٧/٨٢الزرقاين
،روضة ٦/٢٠،حلية العلماء١٥/٣٣٦ملة اموع للمطيعياملهذب مع تك) ٤(

  ٤/٣٩٦الطالبني
  ٤/٣٤٠،الدر املختار وحاشية ابن عابدين٥/٤١٨فتح القدير) ٥(
  ٢/٨٢اإلشراف) ٦(
  ٤/٣٤٠،حاشية ابن عابدين٥/٣٢٦املبدع) ٧(
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٨١٩ في الـمـــعـــامـــالت: الباب الرابع

أنَّ الوقف إزالة ملك على وجه القربة، فوجب أنْ يصح  -٣
  .)١(مطلقه، كاألضحية والوصية

  
  . أنه ال يصح الوقف:القول األخر

  .)٣(واألظهر عند الشافعية ،)٢(وهو مذهب احلنفية
  :   أدلة هذا القول

 .)٤(أنه متليك، فال يصح مطلقاً -١
  .)٥(أنَّ لفظه حمتمل، فلعله أراد وقفتها على ملكي -٢

 الذي يظهر يل رجحانه أنه يصح الوقف ولو مل يذكر سبيله؛ :   الترجيح
سبيل الوقف معروف، فإذا أطلق حيمل على الفقراء واملساكني، واهللا ألنَّ 

  .   تعاىل أعلم
  
  

                                 
  ٨/٢١٣،املغين١٥/٣٣٦املهذب مع تكملة اموع للمطيعي) ١(
  ٤/٣٤٠،الدر املختار وحاشية ابن عابدين٥/٤١٨،فتح القدير١٢/٣٢املبسوط) ٢(
وضة ،ر٦/٢٠،حلية العلماء١٥/٣٣٦املهذب مع تكملة اموع للمطيعي) ٣(

  ٢/٣٨٢،مغين احملتاج٤/٣٩٦الطالبني
  ١٥/٣٣٦املهذب مع تكملة اموع للمطيعي) ٤(
  ١٢/٣٢املبسوط) ٥(
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٨٢٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

إذا مات املوصى له بعد املوِصي وقبل القبول : املسألة الرابعة ]٢٠٢[
  .والرد، هل يقوم وارثه مقامه؟

 أنَّ الوصية تبطل، وال يقوم وارثه :اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)١(مقامه
الشريف، وأبو : القاضي، وأصحابه: تاره من علماء احلنابلة أيضاًواخ

  .)٢(اخلطاب، والشريازي، وغريهم
  .)٤(ووجه عند الشافعية ،)٣(وهو رواية عن اإلمام أمحد

  :أدلَّة هذا القول
أنه متليك يفتقر إىل قبول امللك، فإذا مات قبل القبول بطلت،  -١

  .)٥(كالبيع والـهبة
أنه قياس مع الفارق، فالبيع والـهبة عقدان  ب:وأجيب عنه    

                                 
   ٧/٢٠٦،اإلنصاف٦/٢١،املبدع٤/٣٧٢،شرح الزركشي٨/٤١٧املغين) ١(
 ،٦/٢١املبدع ،٤/٣٧٢شرح الزركشي ،٤/٦٨٣الفروع ،٢/١١٢التمام) ٢(

   ٧/٢٠٦اإلنصاف
،شرح ٤/٦٨٣،الفروع١/٣٨٤،احملرر٢/١١١التمام:انظر.(نقلها عبداهللا وابن منصور) ٣(

  )٧/٢٠٦،اإلنصاف٦/٢١،املبدع ٤/٣٧١الزركشي
   ٦/٧٦حلية العلماء) ٤(
   ٤/٣٧٢،شرح الزركشي٨/٤١٧،املغين٢/١١٢التمام) ٥(
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٨٢١ في الـمـــعـــامـــالت: الباب الرابع

 .)١(جائزان من الطرفني، ويبطالن مبوت املوِجب لـهما
  .)٢(أنه خيار ال يعتاض عنه، أشبه خيار الشفعة -٢

  
  . أنَّ وارثه يقوم مقامه يف القبول والرد:القول اآلخر

 ،)٤(ةواحلنفي ،)٣(وهو رواية عن اإلمام أمحد، هي املذهب عند احلنابلة
  .)٦(والشافعية ،)٥(واملالكية

  :أدلَّة هذا القول
أنه خيار ثابت للموصى له، فقام وارثه مقامه يف قبوله، كخيار  -١

                                 
   ٨/٤١٧املغين) ١(
   ٤/٣٧٢،شرح الزركشي٨/٤١٧املغين) ٢(
 شرح الزركشي ،٤/٦٨٣الفروع ،١/٣٨٤احملرر ،٨/٤١٧املغين ،٢/١١١التمام) ٣(

   ٢/٥٤٥،شرح املنتهى٧/٢٠٥اإلنصاف  ،٦/٢١املبدع ،٤/٣٧١
،األشباه والنظائر ٥/٦٥،االختيار٢٨/٤٨،املبسوط١٥٧خمتصر الطحاوي ص) ٤(

، وعندهم ينتقل احلق إىل الوارث بال ٢/٩٦٣ األنـهرالدر املنتقى وجممع ،٤١٢ص
  . قبول استحساناً

،الشرح الكبري ٣٦٧-٦/٣٦٦،التاج واإلكليل ومواهب اجلليل٤/٢٩٦املدونة) ٥(
: ، واستثنوا٢/٢٠٦،حاشية العدوي على شرح الرسالة٤/٤٢٤وحاشية الدسوقي

  . أنْ يريد املوِصي املوصى له بعينه، فليس لوارثه القبول
 ،حلية العلماء٢٠٤،التنبيه ص١٣٠،اإلقناع يف الفقه الشافعي ص٤/١٠٢األم) ٦(

    ٢/٤٠٠،كشف الغوامض٣/٥٤،املنهاج ومغين احملتاج ٦/٧٦
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٨٢٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(الرد بالعيب
أنه عقد ال يبطل مبوت املوِجب له، فال يبطل مبوت اآلخر،  -٢

 .)٢(كالبيع إذا شِرطَ فيه اخليار ألحدمها
 املوِصي متاماً ال يلحقه الفسخ من أنَّ الوصية متت من جهة -٣

جهته، والتوقف حلق املوصى له دفعاً لضرر حلوق املنة، وال 
يلحقه بعد املوت، فنفذت الوصية ضرورة تعذر الرد، كما إذا 
مات املشتري واخليار له قبل اإلجازة، فاملبيع يدخل يف ملكه، 

 .)٣(فكذا هاهنا
  .)٤(أنه فرعه، فيقوم مقامه يف ذلك -٤

 الذي يظهر يل رجحانه أنه ينتقل حق القبول والرد إىل الوارث، :الترجيح
  .كغريه من احلقوق الثابتة للمورث واليت تورث عنه، واهللا تعاىل أعلم

  
  
  

                                 
   ٦/٢١،املبدع٤/٢٠٩،املمتع٢/١١٢التمام) ١(
   ٨/٤١٧املغين) ٢(
   ٥/٦٥االختيار) ٣(
   ٣/٥٤مغين احملتاج) ٤(
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٨٢٣ في الـمـــعـــامـــالت: الباب الرابع

  .حكم الوصية للقاتل: املسألة اخلامسة ]٢٠٣[
  .)١( أنها تصح مطلقاً:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

أبو اخلطاب، والشريف أبو جعفر، وابن : اء احلنابلة أيضاًواختاره من علم
  .)٣)(٢(بكروس

  .)٥(وهو األظهر عند الشافعية ،)٤(وحِكي رواية عن اإلمام أمحد
  :أدلَّة هذا القول

  .)٦(أنَّ الـهبة للقاتل تصح، فكذا الوصية له -١
  .)٧(أنها متليك بعقد، فأشبهت الـهبة -٢

                                 
   ٧/٢٣٣،٢٣٢،اإلنصاف٦/٣٧،املبدع٨/٥٢١،املغين٢/٢١الروايتني والوجهني) ١(
علي بن حممد بن املبارك بن أمحد بن بكروس، أبو احلسن البغدادي، ولد سنة : هو) ٢(

هـ، ومسع من ابن احلصني وأيب القاسم بن السمرقندي واملزريف، وحدث عنه ٥٠٤
أبو احلسن القطيعي، ومن مصنفاته كتاب رؤوس املسائل وكتاب : مجاعة منهم

، ٣/٣٤٨الذيل على طبقات احلنابلة:انظر ترمجته يف.(هـ٥٧٦ويف سنة األعالم، ت
  )٢٥٦-٢/٢٥٥املقصد األرشد

   ٧/٢٣٢اإلنصاف٦/٣٧املبدع) ٣(
  ٧/٢٣٣،اإلنصاف٦/٣٧،املبدع٣٠٨،بلغة الساغب ص٨/٥٢١املغين) ٤(
،املنهاج ٦/٧٣،حلية العلماء٢/٥٨٨،التلخيص يف علم الفرائض٢٠٣التنبيه ص) ٥(

   ٣/٤٣ومغين احملتاج
   ٦/٣٧،املبدع٨/٥٢١املغين) ٦(
   ٣/٤٣مغين احملتاج) ٧(
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٨٢٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  :األقوال األخرى
  :سألة ثالثة أقوالللعلماء يف امل

  . ما تقدم من اختيار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل ومن وافقه:أحدها
  . أنها ال تصح مطلقاً:والقول الثَّاين

وقول عند  ،)٢(وهو مذهب احلنفية ،)١(وحِكي رواية عن اإلمام أمحد
  .)٣(الشافعية

  :أدلَّة هذا القول
 ليس ((:  يقولeمسعت رسول اهللا :  قالtحديث علي  -١

  .)٤( أخرجه الدارقطين والبيهقي))لقاتل وصية
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي اهللا عنهم أنَّ  -٢

                                 
  ٧/٢٣٣،اإلنصاف٦/٣٧،املبدع١/٣٨٣،احملرر٣٠٨،بلغة الساغب ص٨/٥٢١املغين) ١(
،الـهداية مع ٧/٣٤٠،بدائع الصنائع٢٧/١٧٧،املبسوط١٥٦خمتصر الطحاوي ص) ٢(

، وهذا ٦/٦٥٦،حاشية ابن عابدين٥/٦٣، االختيار٩/٣٥١تكملة فتح القدير
  .دهم ما مل جيزها الورثة، فإنْ أجازوها فقال أبو حنيفة وحممد بن احلسن بالصحةعن

مغين  ،٦/٧٢حلية العلماء ،٢/٥٨٨التلخيص يف علم الفرائض ،٢٠٣التنبيه ص) ٣(
   ٣/٤٣احملتاج

مبشر بن عبيد متروك : ، وقال الدارقطين)٦/٢٨١(،والبيهقي)٤/٢٣٧(الدارقطين) ٤(
كان : قال أمحد) : ٣/٤٣٣(لذهيب يف ميزان االعتدالوقال ا.احلديث، يضع احلديث

  . روى عنه بقية، منكر احلديث: وقال البخاري. يضع احلديث
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٨٢٥ في الـمـــعـــامـــالت: الباب الرابع

 أخرجه أبو داود وابن )) ليس للقاتل شيء((: قالeالنيب 
 .)١(ماجه

 .)٢( أنَّ اللفظ عام، فتدخل فيه الوصية:وجه الداللة   
 .)٣(أنه قاتل، فبطلت الوصية، كاملرياث -٣
 .)٤(نَّ الوصية أجريت جمرى املرياث، فيمنعها ما مينعهأ -٤
أنَّ القاتل قصد تعجيل وصيته، فيعاقب بنقيض قصده،  -٥

 .)٥(كالقاتل ملورثه
  .)٦(أنه مال يستحق باملوت، فأشبه اإلرث -٦

  . إذا أوصى له قبل اجلرح ال تصح، وبعده تصح:القول الثَّالث
  

                                 
كتاب الديات باب ديات األعضاء، وابن )٤٥٦٤ح٦٩٤-٤/٦٩١(أبو داود) ١(

،وعنه tكتاب الديات باب القاتل ال يرث، عن عمر )٢٦٤٦ح٢/٨٨٤(ماجه
وحسنه األلباين يف صحيح ) .٤/٢٣٧(طين،والدارق)١/٤٩(أيضاً اإلمام أمحد

صحيح لغريه، فإنَّ ):١٦٧١ح٦/١١٨(،وقال يف اإلرواء )٥٤٢١ح٢/٩٥٤(اجلامع
  .له شواهد يتقوى بـها

   ٢٧/١٧٧املبسوط) ٢(
   ٦/٣٧،املبدع٤/٢٢٤املمتع) ٣(
   ٨/٥٢١املغين) ٤(
   ٤/٢٢٤املمتع) ٥(
   ٣/٤٣مغين احملتاج) ٦(
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٨٢٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 ،)٢(ملذهب عند احلنابلةوهو ا ،)١(وحِكي رواية عن اإلمام أمحد
  .)٣(واملالكية

  :أدلَّة هذا القول
أنها بعد اجلرح صدرت من أهلها يف حملها، فلم يطرأ عليها ما  -١

يبطلها، خبالف ما إذا تقدمت، فإنَّ القتل قد طرأ عليها 
  .)٤(فأبطلها

أنَّ القتل بعد الوصية ربما كان بسبب استعجالـها بقتله،  -٢
كما يف الوارث إذا قتل مورثه فيعاقب بنقيض قصده، 

استعجاالً للمرياث الذي انعقد سببه، وأما الوصية بعد اجلرح 
فليس املقصود من اجلرح استعجال الوصية، لعدم انعقاد 

                                 
   ٣٠٨بلغة الساغب ص) ١(
 اإلنصاف ،٦/٣٧املبدع ،٤/٦٨١الفروع ،١/٣٨٣احملرر ،٨/٥٢١املغين) ٢(

   ٢/١٨٠، العذب الفائض٢/٥٤٩شرح املنتهى ،٧/٢٣٣،٢٣٢
،التاج واإلكليل مع مواهب ٢/٤٧٢،خمتصر خليل وجواهر اإلكليل٥٤٦الكايف ص) ٣(

، وهذا  إذا ١٧٩-٨/١٧٨،شرح الزرقاين٤/٤٢٦،الشرح الكبري ٦/٣٦٨اجلليل
 املوصى له هو املتسبب يف قتله، وإنْ مل يعلم فقيل بالصحة وقيل عِلم املوِصي بأنَّ

بعدمها، وأطلق بعضهم القول بصحة الوصية للقاتل املخطئ يف سائر املال عدا 
  .  الدية

   ٦/٣٧،املبدع٥٢٢-٨/٥٢١املغين) ٤(
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٨٢٧ في الـمـــعـــامـــالت: الباب الرابع

سببها، واملوِصي راٍض بالوصية له بعد صدور ما صدر منه يف 
  .)١(حقِّه

ل اجلرح ال تصح  الذي يظهر يل رجحانه أنه إذا أوصى له قب:الترجيح 
وبعده تصح؛ ألنها تكون صادرة من أهلها، ومل يوجد بعدها ما يبطلها، 
فالفعل الذي تسبب يف املوت كان قبلها، واملوِصي راٍض عن املوصى له 

  .مع علمه بأنه هو الذي تسبب يف قتله
وال يقال إنَّ القاتل استعجل الوصية فيعاقب بنقيض قصده، لعدم انعقادها 

  . لفعل الذي أدى إىل املوت، واهللا تعاىل أعلمقبل ا
  
  
  .)٢(حكم الوصية إىل العبد: املسألة السادسة ]٢٠٤[

  .)٣( أنها تصح:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

                                 
   ٢٢٥-٤/٢٢٤،املمتع٨/٥٢٢املغين) ١(
جعل له التصرف بعد موته، معىن أوصى إىل رجل، أي ): ٨/٥٥٠(قال يف املغين) ٢(

فيما كان له التصرف فيه، من قضاء ديونه واقتضائها، ورد الودائع واستردادها، 
وتفريق وصيته، والوالية على أوالده الذين له الوالية عليهم من الصبيان واانني 
ومن مل يؤنس رشده، والنظر لـهم يف أموالـهم حبفظها والتصرف فيها مبا لـهم 

  .احلظ فيه
   ٧/٢٨٥،اإلنصاف٨/٥٥٣املغين) ٣(
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٨٢٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)٢(،واملالكية)١(وهو املذهب عند احلنابلة
  :أدلَّة هذا القول

  .)٣(احلرأنه يصح استنابته يف احلياة، فصح أنْ يوصي إليه، ك -١
٢- ه من أهل األمانة، أشبه احلر٤(أن(. 
  .)٥(أنه صحيح التصرف، فجازت الوصية إليه -٣

  
  :األقوال األخرى

  :للعلماء يف املسألة ثالثة أقوال
  . ما تقدم من اختيار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل ومن وافقه:أحدها

  . ال تصح مطلقاً:والقول الثَّاين
  

                                 
شرح  ،٤/٧٠٧الفروع ،١/٣٩٢احملرر ،٣٢٦بلغة الساغب ص ،٨/٥٥٣املغين) ١(

   ٢/٥٧٤،شرح املنتهى٧/٢٨٥، اإلنصاف٦/١٠٠املبدع ،٤/٤١١ الزركشي
،خمتصر خليل ٧/١٦١،الذخرية٥٤٨،الكايف ص٢/٣٢٦،التفريع٤/٢٨٧املدونة) ٢(

،شرح ٦/٣٨٩ مع مواهب اجلليل ،التاج واإلكليل٢/٤٨٤وجواهر اإلكليل
   ٨/٢٠٠الزرقاين

   ٢/٥٧٤،شرح املنتهى٨/٥٥٣املغين) ٣(
   ٤/٢٨٩املمتع) ٤(
   ٧/١٦١الذخرية) ٥(
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٨٢٩ في الـمـــعـــامـــالت: الباب الرابع

وقول أيب يوسف وحممد بن احلسن من  ،)١(وهو مذهب الشافعية
  .)٢(احلنفية

  :أدلَّة هذا القول
  .)٣(أنَّ الرق ينايف الوالية -١

 بأنَّ الرق ال مينع اإليصاء إليه، بدليل صحة اإليصاء :وأجيب عنه   
 .)٤(إىل املكاتب مع قيام الرق فيه

 أنَّ يف القول بصحته، إثبات الوالية للمملوك على املالك، وهو -٢
 .)٥(قلب للمشروع

أنه ال يصلح أنْ يتصرف يف مال ابنه، فال يصلح أنْ يكون  -٣
 .)٦(وصياً، كانون

أنَّ اإليصاء يستدعي فراغاً من املوصى إليه، والعبد مشغول  -٤

                                 
،كفاية األخيار ٣/٧٤،املنهاج ومغين احملتاج٦/١٤٦،حلية العلماء٤/١٢٦األم) ١(

   ٥٢٢ص
 ،الدر املنتقى وجممع٥/٦٧،االختيار٢٨/٢٥،املبسوط١٦١خمتصر الطحاوي ص) ٢(

   ٦/٧٠١،الدر املختار وحاشية ابن عابدين٢/٧١٩األنـهر
   ٢/٧٢٠،جممع األنـهر٥/٦٧االختيار) ٣(
   ٢٨/٢٥املبسوط) ٤(
   ٦/٧٠١،حاشية ابن عابدين٥/٦٧االختيار) ٥(
   ٥٢٢كفاية األخيار ص) ٦(
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٨٣٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(خبدمة سيده
 ال تصح إىل عبد غريه مطلقاً، وتصح إىل عبده إذا كان :القول الثَّالث
  .الورثة صغاراً
  .)٢( حنيفةوهو قول أيب

  :دليل هذا القول
أنَّ الكبري له بيع العبد أو بيع نصيبه، فيعجز العبد عن الوصية؛ ألنَّ 
املشتري مينعه، فال حتصل فائدة الوصية، وأما الصغار فال ميلكون بيعه، 

  .)٣(وليس لـهم منعه من التصرف
ه يصح  الذي يظهر يل رجحانه أنَّ الوصية إىل العبد تصح؛ ألن:الترجيح

تصرفه باإلذن، فإنْ منعه سيده أو الورثة الكبار من ذلك فللحاكم أنْ 
  . ينظر يف إقامة غريه مقامه، واهللا تعاىل أعلم

  
  
  

                                 
   ٣/٧٤مغين احملتاج) ١(
 ،جممع األنـهر٦٧-٥/٦٦،االختيار٢٨/٢٥،املبسوط١٦١خمتصر الطحاوي ص) ٢(

  تكملة البحر الرائق ،٦/٧٠١الدر املختار وحاشية ابن عابدين ،٢/٧١٩
٣١١-٩/٣١٠.  

   ٥/٦٧االختيار) ٣(
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٨٣١ في الـمـــعـــامـــالت: الباب الرابع

إذا أوصى ملواليه وله مواٍل ِمن فوق ومواٍل : املسألة السابعة ]٢٠٥[
  .، فلمن الوصية؟)١(ِمن أسفل

  .)٢(وصية ختتص باملوىل ِمن أعلى أنَّ ال:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)٣(وهو وجه عند الشافعية

  :دليل هذا القول
  .)٤(أنهم أقوى عصبة، بدليل ثبوت املرياث لـهم دون عتقائه

 بأنه مع مشول االسم لـهم يدخل فيه األقوى واألضعف، :وأجيب عنه
  .)٥(كما لو أوصى الخوته

  
  :األقوال األخرى

  :ثة أقوالللعلماء يف املسألة ثال
  . ما تقدم من اختيار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل ومن وافقه:أحدها

                                 
 ).العتيق(املنعم عليه بالعتق : ، واملوىل ِمن أسفل)املعِتق(املنِعم بالعتق : املوىل ِمن فوق) ١(

  )٢٠٠حترير ألفاظ التنبيه ص:انظر(
  ٧/٩٣،اإلنصاف٥/٣٥٠،املبدع٤/٦١٧،الفروع١/٣٨٢احملرر) ٢(
 ،روضة الطالبني٦/٢٨٠،فتح العزيز مع اموع٦/٣٢،حلية العلماء٢٠١التنبيه ص) ٣(

  ٢/٣٨٨،املنهاج ومغين احملتاج٤/٤٠٣
  ٥/٣٥٠،املبدع٨/٥٣٥املغين) ٤(
  ٨/٥٣٥املغين) ٥(
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٨٣٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  . أنَّ الوصية تشمل من فوق ومن أسفل، ويستوون فيه:والقول الثَّاين
ورواية عن أيب  ،)٢(واألصح عند الشافعية ،)١(وهو املذهب عند احلنابلة

  .)٤(وقول أشهب من املالكية ،)٣(حنيفة وأيب يوسف
  :ليل هذا القولد

أنَّ االسم يتناول اجلميع حقيقة وعرفاً، فدخلوا يف الوصية، كما لو وصى 
  .)٥(الخوته

  . أنَّ الوصية ختتص باملوىل ِمن أسفل:القول الثَّالث
  .)٧(ووجه عند الشافعية ،)٦(وهو مذهب املالكية

  :أدلَّة هذا القول
                                 

 ،٧/٩٣اإلنصاف ،٥/٣٥٠املبدع ،٤/٦١٧الفروع ،١/٣٨٢احملرر ،٨/٥٣٥املغين) ١(
  ٢/٨٣٣التوضيح

،روضة ٦/٢٨٠،فتح العزيز مع اموع٦/٣٢،حلية العلماء٢٠١لتنبيه صا) ٢(
  ٢/٣٨٨مغين احملتاج ،٤/٤٠٣الطالبني

  ٩/٤٠٦،العناية والكفاية مع تكملة فتح القدير٥/٨٣االختيار) ٣(
جواهر  ،٨/١٨٥حاشية البناين على الزرقاين ،٤/٤٣٣حاشية الدسوقي) ٤(

  ٢/٤٧٦اإلكليل
  ٥/٨٣،االختيار٨/٥٣٥املغين) ٥(
 ،٨/١٨٥،شرح الزرقاين٦/٣٧٤،التاج واإلكليل مع مواهب اجلليل٤/٣١٦املدونة) ٦(

  ٤/٤٣٣الشرح الكبري وحاشية الدسوقي 
  ٢/٣٨٨،مغين احملتاج٤/٤٠٣،روضة الطالبني٦/٢٨٠فتح العزيز مع اموع) ٧(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٨٣٣ في الـمـــعـــامـــالت: الباب الرابع

  .)١(أنه يغلب إطالق املوايل على األسفلني -١
  .)٢(أنهم مظنة احلاجة -٢

 الذي يظهر يل رجحانه أنَّ الوصية تشمل مجيع املوايل، سواء :الترجيح
ِمن فوق أم ِمن أسفل؛ ألنَّ عدم تقييد املوِصي بأحدمها يفهم منه أنه أراد 

عليهم مجيعاً، وهذا ما مل يوجد ) املوىل(اجلميع، لصحة إطالق لفظة 
نهما، وما مل يكن املوىل ِمن أعلى وارثاً، وإال عرف أو قرينة تعين املراد م

  .ففيه اخلالف يف الوصية للوارث، واهللا تعاىل أعلم
  
  
احلكم يف املعين إذا أوصى لرجل مبعين وآلخر : املسألة الثَّامنة ]٢٠٦[

  .مبشاع، وأجازه الورثة
  .)٣( أنهما يزدمحان يف املعين:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

، )٥(ةـفيـنـ، واحل)٤(ةـلـابـد احلنـب عنـذهـو املـ وه  

                                 
  ٤/٤٣٣حاشية الدسوقي) ١(
  ٤/٤٣٣الشرح الكبري) ٢(
  ٧/٢٧٢،اإلنصاف)١١٩( القاعدة رقم٢٦١قواعد ابن رجب ص) ٣(
 ،٦/٦٧املبدع ،٤/٣٩٦شرح الزركشي ،٤/٧٠٣الفروع ،٨/٥٢٦املغين) ٤(

  ٧/٢٧٢اإلنصاف
  ٦/٦٦٨،حاشية ابن عابدين٩/٢٢٢تكملة البحر الرائق) ٥(
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٨٣٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(والشافعية
  :    دليل هذا القول

   أنَّ مقتضى وصية صاحب النصيب املشاع أنَّ له بقدر ذلك املشاع من 
املعين، ومقتضى وصيه صاحب النصيب املعين أنه له مجيعه، فقد تضمنت 

س طرح وصية أحدمها بأوىل من الوصية قسمة املعين بينهما، ولي
  .)٢(األخرى

  
  
هل يرث املقَر به إذا كان حيجب املِقر حجب : املسألة التاسعة] ٢٠٧[

  .حرمان
  .)٣( أنه يرث:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

ووجه عند  ،)٦(واملالكية ،)٥(واحلنفية ،)٤(وهو املذهب عند احلنابلة

                                 
  ٥/٢٠١،روضة الطالبني١٥١-٦/١٥٠،حلية العلماء٨/٢١٢احلاوي) ١(
  ٤/٣٩٦شرح الزركشي) ٢(
   ٧/٣٦١،اإلنصاف٧/٣١٩املغين) ٣(
 ،٥/٧٠الفروع ،١/٤٢٠احملرر ،٧/٣١٩املغين ،٤٠٠هذيب يف الفرائض صالت) ٤(

   ٢/٢٧١العذب الفائض  ،٢/٦٣٣، شرح املنتهى٧/٣٦١اإلنصاف ،٦/٢٤٨املبدع
   ٦٢٠-٥/٦١٩،الدر املختار وحاشية ابن عابدين٣٠/٧٣املبسوط) ٥(
   ٧٢-٢/٧١شرح الدرة البيضاء) ٦(
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٨٣٥ في الـمـــعـــامـــالت: الباب الرابع

  .)١(الشافعية
  : القولأدلَّة هذا
أنه ثابت النسب، مل يوجد يف حقه مانع من اإلرث، فدخل  -١

يوِصيكُم اللَّه ِفي (يف عموم الوارثني بقول اهللا تعاىل 
الِدكُم٣(، والعربة بكونه وارثاً حالة اإلقرار)٢()أَو(.  

أنَّ ثبوت النسب سبب املرياث، فال جيوز قطع حكمه عنه،  -٢
 .)٤(وسالمته من املوانعوال يورث حمجوب به مع وجوده، 

أنَّ الوارث أقر بأنه مقدم عليه يف استحقاق ماله، وإقراره  -٣
  .)٥(حجة على نفسه

  
  . أنه ال يرث:القول اآلخر

د ـنـح عـواألص ،)٦(ةـلـابـنـد احلـنـول عــو قـوه

                                 
،روضة ٤/٢٧٣،التهذيب٢/٥٦٧،التلخيص يف علم الفرائض٣٧٠التنبيه ص) ١(

   ٤/٦٨الطالبني
  ) ١١(سورة النساء آية رقم) ٢(
   ٦/٢٤٨،املبدع٧/٣٢٠املغين) ٣(
   ٧/٣٢٠املغين) ٤(
   ٥/٦٢٠حاشية ابن عابدين) ٥(
   ٧/٣٦١،اإلنصاف٦/٢٤٨،املبدع٥/٧٠الفروع) ٦(
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٨٣٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(الشافعية
  :دليل هذا القول

ِقر، فسقط إرث املقَر به؛ أنَّ توريث املقَر به يفضي إىل إسقاط توريث امل
  .)٢(ألنه لو ورث خلرج املِقر عن كونه وارثاً، فيبطل إقراره

 بأنَّ اعتبار كون املِقر وارثاً على تقدير عدم املقَر به، :وأجيب عنه
  .)٣(وخروجه باإلقرار عن اإلرث ال مينع صحته

، وإنْ كان حيجب  الذي يظهر يل رجحانه  أنَّ املقَر به يرث:الترجيح 
املِقر، لوجود سبب التوريث وهو انتسابه إىل امليت، وعدم وجود مانع من 
اإلرث، واملِقر أقر بأنه مقدم عليه يف استحقاق اإلرث، واإلقرار من أقوى 

  .األدلَّة
 مانع من )٤(بأنَّ الدور احلكمي: وأما القول اآلخر فهو مبين على القول

                                 
 ،٢/٥٦٧،التلخيص يف علم الفرائض٣٧٠،التنبيه ص٧/١٠١احلاوي) ١(

،حاشية ١/٧٦،كشف الغوامض٢/٢٦٣ ومغين احملتاجاملنهاج ،٤/٢٧٢التهذيب
 وجيب على املقِّر أن يدفع له التركة إذا كان صادقاً يف نفس األمر ،١٢البقري ص

  .فيما بينه وبني اهللا تعاىل
   ٦/٢٤٩،املبدع٧/١٠١احلاوي) ٢(
   ٧/٣٢٠املغين) ٣(
  ) ١/٧٦كشف الغوامض:انظر.(أنْ يلزم من التوريث عدمه: املراد به) ٤(
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٨٣٧ في الـمـــعـــامـــالت: الباب الرابع

  .، واهللا تعاىل أعلم)١(ح أنه ال يعترب من موانع املرياثاملرياث، والصحي
  
  
  .إذا قتل العادلُ الباغي، فهل يرثه؟: املسألة العاشرة] ٢٠٨[

  .)٢( أنه ال يرثه:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)٣(اخلرقي يف ظاهر كالمه: واختاره من علماء احلنابلة أيضاً

  .)٥(ذهب الشافعيةوم ،)٤(وهو رواية عن اإلمام أمحد
  :أدلَّة هذا القول

حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي اهللا عنهم أن  -١
 ليس للقاتل شيء، وإنْ مل يكن له وارث ((:  قالeالنيب 

 أخرجه أبو ))فوارثه أقرب الناس إليه، وال يرث القاتل شيئاً 

                                 
   ٦٢التحقيقات املرضية ص) ١(
   ٧/٣٦٩،اإلنصاف٥/٥٥الفروع) ٢(
   ٦/٢٦٣،املبدع٩/١٥٠خمتصر اخلرقي مع املغين) ٣(
 ،٩/١٥٢املغين ،٣٣٦التهذيب يف الفرائض ص ،٢/٧٣الروايتني والوجهني) ٤(

  ٧/٣٦٩اإلنصاف ،٦/٢٦٢املبدع  ،٥/٥٥الفروع ،١/٤١٢احملرر
،شرح الرحبية ٥٠١،كفاية األخيار ص١٢٨،اإلقناع يف الفقه الشافعي ص٤/٧٦األم) ٥(

  ٣/٢٢٥،إعانة الطالبني٦/٤١٦، حتفة احملتاج١٢مع حاشية البقري ص
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٨٣٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(داود وابن ماجه
يرثه، كالعمد أنَّ روح مورثه خرجت بسبب كان منه، فلم  -٢

 .)٢(واخلطأ
  .)٣(أنه قاتل، فأشبه الصيب وانون -٣

 بأنه اليصح، فقتل الصيب وانون قتل حمرم، وتفويت نفس :وأجيب عنه
  .)٤(معصومة، خبالف قتل الباغي فإنه مأذون فيه

  
  . أنه يرثه:القول اآلخر

 ،)٦(واحلنفية ،)٥(وهو رواية عن اإلمام أمحد، هي املذهب عند احلنابلة
  .)٧(واملالكية

                                 
  ).٥١٨(تقدم خترجيه ص) ١(
   ٢/٧٣الروايتني والوجهني) ٢(
   ٩/١٥٢املغين) ٣(
   ٩/١٥٣املغين) ٤(
 ،٩/١٥٢املغين ،٣٣٦التهذيب يف الفرائض ص ،٢/٧٣الروايتني والوجهني) ٥(

شرح  ،٧/٣٦٩اإلنصاف ،٦/٢٦٢املبدع  ،٥/٥٤الفروع ،١/٤١٢احملرر
   ١/٢٩عدة كل فارض والعذب الفائض ،٢/٦٣٧املنتهى

   ٦/٧٦٧،حاشية ابن عابدين١٠شرح فرائض السراجية ص) ٦(
،حاشية العدوي على شرح ٨/٢٢٧،شرح الزرقاين٤/٤٨٦الشرح الكبري) ٧(

  . ، وهو عندهم يرث من ماله ال من الدية٢/٣٥٦الرسالة
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٨٣٩ في الـمـــعـــامـــالت: الباب الرابع

  :أدلَّة هذا القول
  .)١(أنه قتل مستحق، فهو غري متهم فيه -١
٢-  ِنعم، فلو مأنَّ املنع من العدوان حسماً ملادته، ونفياً للقتل احملر

هنا لكان مانعاً من استيفاء الواجب، أو احلق املباح 
 .)٢(استيفاؤه

ع املرياث، كما لو أطعمه وسقاه أنه ِفعلٌ مأذون فيه، فلم مين -٣
  .)٣(باختياره

 الذي يظهر يل رجحانه  أنَّ العادل إذا قتل الباغي أنه يرثه إذا :الترجيح 
؛ ألنه فَعل أمراً مأذوناً له فيه، بل قد يكون )٤(كان مستحقاً للمرياث

  .واجباً عليه دفاعاً عن نفسه من بغي ذلك القريب عليه
ا احلديث فيحمل على القتل بغري حق، واهللا تعاىل أعلموأم.  

  
  
  
  

                                 
  ٢/٧٣الروايتني والوجهني) ١(
   ٦/٢٦٢املبدع) ٢(
  ٤/٤٤٢،املمتع٩/١٥٢املغين) ٣(
  ٥٢،التحقيقات املرضية ص٨الفوائد اجللية ص) ٤(
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٨٤٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

إذا تزوج أمة غريه مث ملكها حامالً : املسألة احلادية عشرة ]٢٠٩[
  .منه، فهل تصبح أم ولد له؟

 أنها تصري أم ولد له إذا ملكها حامالً، :اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)١(بشرط أنْ يطأها يف ابتداء احلمل أو يف وسطه

  .)٢(القاضي: ره من علماء احلنابلة أيضاًواختا
  :دليل هذا القول

  .)٣(أنَّ ماء الرجل يزيد يف مسع الولد وبصره
 بأنَّ هذه الزيادة غري متيقنة، فإنَّ هذا الولد حيتمل أنه زاد :وأجيب عنه

وحيتمل أنه مل يزد، فال يثبت احلكم بالشك، ولو ثبت أنه زاد، مل يثبت 
يادة، بدليل ما لو ملكها وهي حامل من زىن منه أو من احلكم بـهذه الز

  .)٤(غريه، فوطئها، مل تصر أم ولد له
  

  :األقوال األخرى
  :للعلماء يف املسألة مخسة أقوال

                                 
  ٧/٤٩٣،اإلنصاف٧/٥٤١،شرح الزركشي١٤/٥٩٠املغين) ١(
  ٧/٤٩٣،اإلنصاف٧/٥٤١،شرح الزركشي١٤/٥٩٠املغين) ٢(
  ٦/٣٧١،املبدع١٤/٥٩٠املغين) ٣(
  ١٤/٥٩٠املغين) ٤(
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٨٤١ في الـمـــعـــامـــالت: الباب الرابع

  .ما تقدم من اختيار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل ومن وافقه: أحدها
  . أنها ال تصري أم ولد له:والقول الثَّاين

  .)٢(ورواية عند املالكية ،)١(ابلةوهو املذهب عند احلن
  :أدلَّة هذا القول

أنها مل تعلَق منه حبر، فلم يثبت لـها حكم االستيالد، كما  -١
  .)٣(لو زىن بـها مث اشتراها

 .)٤(أنها مل تعلَق يف ملكه، أشبه ما لو اشتراها بعد الوضع -٢
ت منه أنَّ حكم االستيالد إنما يثبت باإلمجاع يف حق من محل -٣

يف ملكه، وما عداه ليس يف معناه، وليس فيه نص وال إمجاع، 
 .)٥(فوجب أنْ ال يثبت هذا احلكم

  .)٦(أنَّ األصل فيه الرق، فيبقى على ما كان عليه -٤
  . أنها تصري أم ولد له إذا وطئها يف احلمل يف أي وقت:القول الثَّالث

  

                                 
  ٧/٤٩٢،اإلنصاف٦/٣٧١،املبدع٢/١١،احملرر١٤/٥٩٠،املغين٢/٣٧٨اإلفصاح) ١(
  ٢/٣١٥اإلشراف) ٢(
  ١٤/٥٩٠املغين) ٣(
  ٦/٣٧١املبدع) ٤(
  ١٤/٥٩١املغين) ٥(
  ١٤/٥٩١املغين) ٦(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٨٤٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(وهو رواية عن اإلمام أمحد
  :لأدلَّة هذا القو

  .)٢(أنها ولدت منه يف ملكه، فأشبه ما لو أحبلها يف ملكه -١
أنَّ حلرمة البعض أثراً يف حترمي اجلميع، بدليل ما لو أعتق  -٢

  .)٣(بعضها
  . أنها تصري أم ولد له بذلك احلمل:القول الرابع

  .)٤(وهو مذهب املالكية
  :أدلَّة هذا القول

قال رسول : لحديث ابن عباس رضي اهللا عنهما قا)٥(عموم -١
أيما رجل  ولدت أمته منه، فهي معتقَة عن دبٍر ((: eاهللا 
  .)٦( أخرجه ابن ماجه))منه

أنه قد ثبت للحمل حرمة احلرية من جهة أبيه، فسرى ذلك  -٢

                                 
  ٧/٤٩٣،اإلنصاف٦/٣٧١،املبدع١٤/٥٨٩املغين) ١(
  ١٤/٥٨٩املغين) ٢(
  ٦/٣٧١املبدع) ٣(
  ٢/٤٥٨رح الصغري،الش٥١٥،الكايف ص٢/٣١٤اإلشراف) ٤(
  ٢/٣١٥اإلشراف) ٥(
 اإلمام كتاب العتق باب أمهات األوالد،وأخرجه أيضاً)٢٥١٥ح٢/٨٤١(ابن ماجه) ٦(

  )٢٧٥٩ح٤/٢٦٨(شاكر يف حتقيق املسند،وضعفه أمحد )١/٣٢٠(أمحد
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٨٤٣ في الـمـــعـــامـــالت: الباب الرابع

  .)١(إىل أمه، كما لو ابتدأ احلمل يف ملكه
  أنها تصري أم ولد له بشرط أنْ يطأها بعد امللك، وتلد:القول اخلامس

  .لستة أشهر من وقت امللك
  .)٢(وهو مذهب الشافعية

  :دليل هذا القول
أنه إذا وطئها بعد امللك وولدت لستة أشهر منه حيكم حبصول العلوق 

  .)٣(باحلمل يف ملك اليمني
  

                                 
  ٢/٣١٥اإلشراف) ١(
  ٨/٥٥٣،روضة الطالبني٥٨٩-١٣/٥٨٨فتح العزيز) ٢(
  ١٣/٥٨٩فتح العزيز) ٣(
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  الباب اخلامس

  يف النكاح والطَّالق وما يتعلَّق بـهما
  :فصول وفيه أربعة

  .يف النكاح: الفصل األول
  .يف الطَّالق: صل الثَّاينالف

  .يف اإليالء والظَّهار واللعان والِعدد: الفصل الثَّالث
   .يف الرضاع والنفقات: الفصل الرابع

  
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  يف النكاح: الفصل األول
  :وفيه أربعة مباحث

  .يف حكم النكاح وأركانه وشروطه: املبحث األول
  .يف العيوب يف النكاح: املبحث الثَّاين

  .يف الصداق:  الثَّالثاملبحث
  .يف اخلُلْع: املبحث الرابع
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وشروطه: املبحث األول وأركانه  لنكاح  ا   يف حكم 
  :وفيه إحدى عشرة مسألة

  .حكم نكاح من وجد الطَّول ومل خيف العنت وله شهوة: املسألة األوىل
  .حكم نكاح من وجد الطَّول وخاف العنت: املسألة الثَّانية

  .انعقاد النكاح بلفظ الـهبة والتمليك: ة الثَّالثةاملسأل
حكم إجبار الثيب العاقلة اليت لـها تسع سنني فأكثر : املسألة الرابعة

  .ومل تبلغ
  .حكم تزويج احلاكم للمجنون إذا كان وليه: املسألة اخلامسة
  .احلكم إذا مل يكن للمجنونة ويل إال احلاكم: املسألة السادسة

  .الوصية بوالية النكاح: سابعةاملسألة ال
  .حكم النكاح إذا جِعل عتق املرأة صداقها: املسألة الثَّامنة

 يف eحكم نكاح النساء اللوايت فارقهن الرسول : املسألة التاسعة
  .حياته

 بال ويل وال شهود ويف زمن eحكم زواج النيب : املسألة العاشرة
  .اإلحرام

  . للكتابيةe نكاح النيب حكم: املسألة احلادية عشرة
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٨٥١ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

حكم نكاح من وجد الطَّول، ومل خيف العنت، : املسألة األوىل ]٢١٠[
  .وله شهوة

  .)١( أنه ليس بواجب:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
 ،)٤(واحلنفية ،)٣(، هي املذهب عند احلنابلة)٢(وهو رواية عن اإلمام أمحد

  .)٦(والشافعية ،)٥(واملالكية
  :أدلَّة هذا القول

 فَانِكحوا ما طَاب لَكُم ِمن النساِء مثْنى (قول اهللا تعاىل  -١
اعبرثُالثَ و٧() و(.  

                                 
   ٨/١١اإلنصاف) ١(
  ١/٢٤٦الـهداية) ٢(
  ٣/٢،شرح املنتهى٧/١٠،معونة أويل النهى٧/٥،املبدع٩/٣٤١املغين) ٣(
 فتح القدير ،٣/٨٢املختار واالختيار ،٢/٢٢٨بدائع الصنائع ،٤/١٩٣املبسوط) ٤(

   ١/٣١٦، الدر املنتقى وجممع األر٣/١٤٢،١٤٠البحر الرائق ،٣/١٠١
،مواهب ١٩٩وانني الفقهية ص،الق٢/٢٣،مقدمات ابن رشد٢٢٩الكايف ص) ٥(

   ١/٣٨٦، جواهر اإلكليل٣/١٦٢شرح الزرقاين ،٣/٤٠٣اجلليل
 ،١٦/١٣٠ ،املهذب مع تكملة اموع للمطيعي٣٣اإلقناع يف الفقه الشافعي ص) ٦(

، والتخلِّي ٥٢٧،كفاية األخيار ص٣/١٢٦،املنهاج ومغين احملتاج٥/٢٣٠التهذيب
  . النكاحللعبادة أفضل عندهم يف هذه احلالة من 

  ) ٣(سورة النساء آية رقم) ٧(
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٨٥٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 :)١(وجه الداللة
 أنَّ النكاح علِّق على االستطابة، والواجب ال يعلَّق على :األول

 .االستطابة
ل املراد احلالل؛ ألنَّ  بأنه ليس املراد يف اآلية املستطاب، ب:وأجيب عنه

 .)٢(من النساء حمرمات
 . التعدد وهو ليس بواجب باإلمجاع أنه ذكر:والثَّاين
يا معشر الشباب، ((:  قالe أنَّ النيب tحديث ابن مسعود  -٢

 فليتزوج، ومن مل يستطع فعليه )٣(من استطاع منكم الباءة
  .)٥( متفق عليه)))٤(بالصوم فإنه له وجاء
                                 

  ٣/١٢٥،مغين احملتاج٧-٥/٦املمتع) ١(
  ٣/١٢٥مغين احملتاج) ٢(
وأصلها يف اللغة .باهلمز وتاء تأنيث ممدود، وفيها لغة أخرى بغري مهز وال مد: الباءة) ٣(

مؤن أنه : والثَّاين. أنه النكاح والوطء: األول:ويف املراد بـها قوالن. اجلماع
  )٩/١٠،وفتح الباري٩/١٧٣شرح النووي: انظر. (النكاح

أنَّ الصوم : واملراد. وهو رض اخلصيتني. بكسر الواو واملد، وأصله الغمز: الِوجاء) ٤(
،وفتح ٩/١٧٣شرح مسلم: انظر.(يقطع الشهوة ويقطع شر املين، كما يفعله الوجاء

  )٩/١٢الباري
من استطاع ((: eكاح باب قول النيب كتاب الن)مع الفتح٥٠٦٥ح٩/٨(البخاري) ٥(

كتاب النكاح باب استحباب النكاح )مع النووي٩/١٧٢(،ومسلم ))الباءة فليتزوج
  .ملن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة
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٨٥٣ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

اللةوجها الد:  
 علَّل األمر بأنه أغض للبصر وأحصن للفرج، e أنَّ النيب :األول

وخاطب الشباب؛ ألنهم أكثر شهوة، وأتى بصيغة أفعل التفضيل، فدلَّ 
  .)١(على أنه أوىل ِمن غريه، والتفضيل ال يكون إال بني أمرين جائزين

اجب، فدلَّ على أنَّ  أنه أقام الصوم مقام النكاح، والصوم ليس بو:والثَّاين
  .)٢(النكاح ليس بواجب أيضاً؛ ألنَّ غري الواجب ال يقوم مقام الواجب

  
  . أنه واجب:القول اآلخر

  .)٤(،وقول بعض احلنفية)٣(وهو رواية عن اإلمام أمحد
  :أدلَّة هذا القول

أنه ورد األمر به، وصيغة األمر املطلقة عن القرينة حتتمل  -١
الطلب موجود يف كل واحد منهما، فيؤتى الفرضية والندب، و

  .)٥(بالفعل ال حمالة

                                 
   ٧/١١معونة أويل النهى) ١(
   ٢/٢٢٨بدائع الصنائع) ٢(
  ١/٢٤٦الـهداية) ٣(
، ٣/٧ر مع حاشية ابن عابدين،الدر املختا٣/١٠١،فتح القدير٢/٢٢٨بدائع الصنائع) ٤(

  .وهو عندهم واجب وجوباً عملياً ال إعتقادياً
   ٢/٢٢٩بدائع الصنائع) ٥(
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٨٥٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

أنَّ يف القول بالوجوب احتياطاً واحترازاً من الضرر بقدر  -٢
  .)١(االستطاعة

 الذي يظهر يل رجحانه  أنه ال جيب النكاح على من وجد :الترجيح 
و الطَّول ومل خيف العنت وله شهوة، بقاء على األصل يف حكم النكاح وه

  .الندب، ومل يوجد أمر يستلزم إجيابه عليه كخشية الوقوع يف احملرم
بأنَّ األمر حيمل على : فيجاب عنه. إنه قد ورد األمر به: وأما قولـهم

  .الندب، واملندوب ال يلزم فعله
: فيجاب عنه. إنه من باب االحتياط واالحتراز من الضرر: وأما قولـهم

لب؛ ألنه يف هذه احلالة احتمال الوقوع يف احملرم بأنَّ الضرر منتٍف يف الغا
  . ضعيف، واهللا تعاىل أعلم

  
  
  .حكم نكاح من وجد الطَّول وخاف العنت: املسألة الثَّانية] ٢١١[

  .)٢( أنه ليس بواجب:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  :دليل هذا القول

ه مباح وسنة، وليس بأنَّ األصل يف النكاح أن: ميكن االستدالل له

                                 
   ٢/٢٢٩بدائع الصنائع) ١(
  .الذي يظهر أنَّ هذا خطأ من الناقل عنه:  وقال،٨/١٠اإلنصاف) ٢(
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٨٥٥ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

  .بواجب
  

  . أنه واجب:القول اآلخر
  .)٣(واملالكية ،)٢(واحلنفية ،)١(وهو املذهب عند احلنابلة

  :أدلَّة هذا القول
أنه يلزمه إعفاف نفسه وصونـها عن احلرام، وطريق ذلك  -١

  .)٤(النكاح
أنَّ االمتناع عن احلرام واجب، والنكاح مينع من احلرام، فكان  -٢

  .)٥(واجباً
الذي يظهر يل رجحانه أنَّ النكاح يف حق من وجد الطَول : الترجيح 

، خصوصاً إذا مل ميكنه إعفاف نفسه وصونـها )٦(وخاف العنت واجب
                                 

 ،٥/٦،شرح الزركشي٥/١٤٦،الفروع٢/١٣،احملرر٩/٣٤١،املغين١/٢٤٦الـهداية) ١(
    ٣/٣،شرح املنتهى٧/١٣، معونة أويل النهى٨/١٠،اإلنصاف٧/٤املبدع

 ،٣/١٠٠،فتح القدير٣/٨٢،املختار واالختيار٢/٢٢٨،بدائع الصنائع٤/١٩٣املبسوط)٢(
   ١/٣١٦، الدر املنتقى وجممع األر٣/١٤٢،١٤٠البحر الرائق

،مواهب ١٩٩،القوانني الفقهية ص٢/٢٣،مقدمات ابن رشد٢٢٩الكايف ص) ٣(
  ١/٣٨٦، جواهر اإلكليل٣/١٦٢شرح الزرقاين ،٣/٤٠٣اجلليل

   ٥/٨،املمتع٩/٣٤١املغين) ٤(
   ٣/٨٢االختيار) ٥(
   ٢/٢٢٠الدراري املضيةَّ) ٦(
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٨٥٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

عن الوقوع يف احملرم إال بالنكاح مع قدرته على مؤنه؛ ألنَّ اجتناب احملرم 
  . تعاىل أعلمواجب، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب، واهللا 

  
  
  .انعقاد النكاح بلفظ الـهبة والتمليك: املسألة الثَّالثة] ٢١٢[

 أنَّ النكاح ال ينعقد بلفظ الـهبة :اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)١(والتمليك

  .)٣(والشافعية ،)٢(وهو املذهب عند احلنابلة
  :أدلَّة هذا القول

ةً ِإنْ وهبت نفْسها ِللنِبي ِإنْ أَراد  وامرأَةً مؤِمن(قول اهللا تعاىل  -١
ِمِننيؤوِن الْمد ِمن ةً لَكاِلصا خهنِكحتسأَنْ ي ِبي٤() الن(.  

 وهو النكاح بلفظ – أنَّ اهللا تعاىل ذكر أنَّ ذلك األمر :وجه الداللة  

                                 
 ،١٢٨،القواعد النورانية ص٣٢/٦٤،١٥و٢٠/٥٣٤جمموع فتاوى شيخ اإلسالم) ١(

  ٨/٤٦اإلنصاف
 ،٧/١٨املبدع ،٥/١٦٨الفروع ،٢/١٤احملرر ،٩/٤٦٠املغين ،١/٢٥١دايةاهل) ٢(

  ٣/١١شرح منتهى اإلرادات ،٧/٥١معونة أويل النهى  ،٨/٤٥اإلنصاف
،املهذب مع تكملة ١٣٥،اإلقناع يف الفقه الشافعي ص٨/٢٦٧خمتصر املزين مع األم) ٣(

  ٣/١٤٠،املنهاج ومغين احملتاج٥/٣١١،التهذيب١٦/٢٠٩اموع للمطيعي 
  )٥٠(سورة األحزاب آية رقم) ٤(
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٨٥٧ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

 .)١(e خالص للرسول -الـهبة
 .)٢(اخلصوصية هو جواز النكاح بدون مهر بأنَّ املراد ب:وأجيب عنه  
أنه لفظ ينعقد به غري النكاح، فلم ينعقد به النكاح، كلفظ  -٢

 .)٣(اإلجارة واإلباحة
أنَّ النكاح ينـزع إىل العبادات، لوجود الندب فيه، واألذكار  -٣

يف العبادات تتلقى من الشرع، والشرع إنما  ورد بلفظ 
 .)٤(اإلنكاح والتزويج

 بأنَّ التعبد حيتاج إىل دليل شرعي، مث العقد جنس ال :وأجيب عنه   
يشرع فيه التعبد باأللفاظ؛ ألنها ال يشترط فيها اإلميان، بل تصح من 

 .)٥(الكافر، وما يصح من الكافر ال تعبد فيه
 وهو لفظ اإلنكاح -أنَّ العادل عن اللفظ الذي ورد يف القرآن -٤

كون عادالً عن اللفظ الذي  مع معرفته لـهما، ي-والتزويج
ورد يف القرآن مع قدرته عليه، فال يصح منه، كمن عدل عن 

                                 
  ٣/١٤٠ج،مغين احملتا٩/٤٦٠املغين) ١(
  ٢/٢٣٠،بدائع الصنائع٣٨١،رؤوس املسائل ص٥/٦٠املبسوط) ٢(
  ٩/٤٦٠،املغين٥/٣١١التهذيب) ٣(
  ٣/١٤٠مغين احملتاج) ٤(
  ٣٢/١٧جمموع فتاوى شيخ اإلسالم) ٥(
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٨٥٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 .)١(لفظ التكبري مع قدرته عليه
أنه لفظ غري صريح يف النكاح، فلم ينعقد به، كلفظ اإلجارة؛  -٥

وهذا ألنَّ الشهادة شرط يف النكاح، والكناية إنما تعلم بالنية، 
النية، لعدم إطالعهم عليها، فيجب أنْ وال ميكن الشهادة على 

 .)٢(ال ينعقد النكاح بـهذا اللفظ
 :وأجيب عنه من أوجه

 عدم التسليم بأنَّ ما عدا هذين اللفظني كناية، بل ثَم ألفاظ :األول
، فإنَّ هذا اللفظ )أنكحت(هي حقائق عرفية يف العقد أبلغ من لفظ 

 .خاص بالعقد) اإلمالك(عقد، ولفظ مشترك بني الوطء وال
 عدم التسليم بأنَّ الكناية تفتقر إىل النية مطلقاً، بل إذا قرن :والثَّاين

بـها لفظ من ألفاظ الصريح أو حكم من أحكام العقد كانت 
قبلت هذا التزويج، أو أملكتكها : فقال. أملكتكها: صرحية، فإذا قال

حنو على ما أمر اهللا به من إمساك مبعروف أو تسريح بإحسان، و
  .ذلك، فقد قرن بـها من األلفاظ واألحكام ما جيعله صرحياً

ملكتكها :  أنَّ إضافة ذلك إىل احلرة يبين املعىن، فإذا قال يف ابنته:والثَّالث

                                 
  ٧/١٨،املبدع٥/٢٦املمتع) ١(
،القواعد ٤٦١-٩/٤٦٠،املغين١٦/٢٠٩املهذب مع تكملة اموع للمطيعي) ٢(

  ١٢٨النورانية ص
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٨٥٩ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

  .)١(أو أعطيتكها، وحنو ذلك، فاحملل ينفي اإلمجال واالشتراك
  .)٢(املهر أنَّ الشهادة على النية ليست بشرط، وخاصة مع ذكر :والرابع

  
  . أنه ينعقد بلفظ الـهبة والتمليك:القول اآلخر

 ،)٥(ومذهب احلنفية ،)٤(وقول عند احلنابلة ،)٣(وهو رواية عن اإلمام أمحد
  .)٦(وقول أكثر املالكية
  :أدلَّة هذا القول

اد  وامرأَةً مؤِمنةً ِإنْ وهبت نفْسها ِللنِبي ِإنْ أَر(قول اهللا تعاىل -١
ِمِننيؤوِن الْمد ِمن ةً لَكاِلصا خهنِكحتسأَنْ ي ِبي٧() الن(.  

 أنَّ اهللا تعاىل أخرب أنَّ املرأة إذا وهبت نفسها للنيب :وجه الداللة   

                                 
  ١٦-٣٢/١٥موع فتاوى شيخ اإلسالمجم) ١(
  ٢/٩٧تبيني احلقائق) ٢(
  ٨/٤٥،اإلنصاف٣٢/١٥جمموع فتاوى شيخ اإلسالم) ٣(
  ٤٦-٤٥،اإلنصاف١٦٩-٥/١٦٨الفروع) ٤(
 ،بدائع الصنائع٣٨٠،رؤوس املسائل ص٥/٥٩،املبسوط٣/١٠الكتاب واللباب) ٥(

  ٣/١٥١، البحر الرائق ومنحة اخلالق٩٧-٢/٩٦تبيني احلقائق ،٢/٢٢٩
،مواهب ٢٠٠،القوانني الفقهية ص٢/١١،عقد اجلواهر الثمينة٢/٩٨اإلشراف) ٦(

  ١/٣٨٠،بلغة السالك٢/٢٢١الشرح الكبري وحاشية الدسوقي ،٣/٤٢١اجلليل
  )٥٠(سورة األحزاب آية رقم) ٧(
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٨٦٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

eأمته كاح، فكذلك يف حق١( ينعقد الن(. 
 e أنَّ امرأة جاءت رسول اهللا ((: tحديث سهل بن سعد  -٢

 إىل أنْ قال –سول اهللا جئت ألهب لك نفسي يا ر: فقالت
 متفق ))اذهب فقد ملكتكها مبا معك من القرآن: eالرسول 

  .)٢(عليه
 ))زوجتكها((بأنه قد روي: )٣(وأجيب عنه االستدالل باحلديث

، فيحتمل أنَّ الراوي رواه باملعىن ظناً منه )٤())أنكحتكها(( و))زوجناكها((و
 مجع بني eاملعىن واحد، وحيتمل أنَّ الرسول ترادف هذه األلفاظ وأنَّ 
  .تلك األلفاظ يف احلديث

                                 
  ٢/٢٣٠،بدائع الصنائع٣٨١رؤوس املسائل ص) ١(
القراءة عن ظهر كتاب فضائل القرآن باب )مع الفتح٥٠٣٠ح٨/٦٩٦(البخاري) ٢(

كتاب النكاح باب الصداق وجواز كونه )مع النووي٢١٤-٩/٢١١(قلب،ومسلم
  .تعليم قرآن وخامت حديد

  ٣/١٤٠مغين احملتاج) ٣(
كتاب فضائل القرآن )مع الفتح٥٠٢٩ح٨/٦٩٢(عند البخاري )زوجتكها( رواية) ٤(

كاح كتاب الن)مع النووي٩/٢١٥(باب خريكم من تعلم القرآن وعلمه، ومسلم
عند )زوجناكها(باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخامت حديد، ورواية

كتاب الوكالة باب وكالة املرأة اإلمام يف )مع الفتح٢٣١٠ح٤/٥٦٧(البخاري 
كتاب  )مع الفتح٥١٤٩ ح٩/١١٢(عند البخاري )أنكحتكها( النكاح،ورواية

  . النكاح باب التزويج على القرآن وبغري صداق
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٨٦١ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

 اقتصر على e بأنه وإنْ مل يثبت أنَّ النيب :ونوقش هذا اجلواب
بل إما أنه قالـهما مجيعاً أو قال أحدمها، لكن ملَّا كان ) ملكتكها(

كذا اللفظان عند الرواة يف مثل هذا املوضع سواء، رووا احلديث تارة ه
  .)١(وتارة هكذا، وهم ِمن أهل اللغة

 الذي يظهر يل رجحانه أنَّ النكاح ينعقد بأي لفظ يدلُّ عليه، :الترجيح 
فأي لفظ من األلفاظ عرف به املتعاقدان مقصودمها :(قال شيخ اإلسالم

انعقد به العقد، وهذا عام يف مجيع العقود، فإنَّ الشارع مل حيد يف ألفاظ 
 بل ذكرها مطلقة، فكما تنعقد العقود مبا يدلُّ عليها من العقود حداً

األلفاظ الفارسية والرومية وغريها من األلسن العجمية، فهي تنعقد مبا يدلُّ 
عليها من األلفاظ العربية، ولـهذا وقع الطَّالق والِعتاق بكل لفظ يدلُّ 

علماء أنه عليه، وكذلك البيع وغريه، وطرد هذا النكاح، فإنَّ أصح قويل ال
، )٢(هـ.أ) ينعقد بكل لفظ يدلُّ عليه، ال خيتص بلفظ اإلنكاح والتزويج

أنَّ الذي تدلُّ عليه أصول الشريعة وتعرفه : )٣(وذكر يف القواعد النورانية
القلوب، أنَّ العقود تصح بكل ما دلَّ على مقصودها من قول أو فعل، 

  . واهللا تعاىل أعلم
  

                                 
  ١٣٠اعد النورانية صالقو) ١(
  ٥٣٤-٢٠/٥٣٣جمموع فتاوى شيخ اإلسالم) ٢(
  ١٣٢القواعد النورانية ص) ٣(
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٨٦٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

حكم إجبار الثيب العاقلة اليت لـها تسع : املسألة الرابعة] ٢١٣[ 
  .سنني فأكثر ومل تبلغ

  .)١( أنه ليس لوليها إجبارها:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)٢(وهو رواية عن اإلمام أمحد، هي املذهب عند احلنابلة

  :أدلَّة هذا القول
 )٣(األيم((:  قالeحديث ابن عباس رضي اهللا عنهما أنَّ النيب  -١

  .)٤( أخرجه مسلم))حق بنفسها من وليهاأ
 .)٥( أنَّ اللفظ عام، فيشمل كل ثيب سواء بلغت أم ال:وجه الداللة 
أنها حرة سليمة، ذهبت بكارتـها جبماع، فلم ميلك إجبارها  -٢

                                 
 ،٢٤-٧/٢٣،املبدع٥/٨٨،شرح الزركشي٩/٤٠٧،املغين٢/٨١الروايتني والوجهني) ١(

   ٨/٥٧اإلنصاف
 ،٢٤-٧/٢٣،املبدع١٧٣،االختيارات الفقهية ص٥/١٧٢،الفروع٢/١٦احملرر) ٢(

   ٣/١٣،شرح املنتهى٧/٦١النهى ،معونة أويل ٨/٥٦اإلنصاف
بفتح الـهمزة وياء مشددة مكسورة، وهي يف األصل من ال زوج لـها، : األيم) ٣(

 ،٩/٢٠٣شرح مسلم: انظر( .الثيب اليت فارقت زوجها مبوت أو طالق: واملراد هنا
  )٦/٨٤حاشية السندي على النسائي ،٩/٩٨فتح الباري

كاح باب استئذان الثيب يف النكاح بالنطق كتاب الن)مع النووي٩/٢٠٤(مسلم) ٤(
  .والبكر بالسكوت

  ٩/٤٠٧املغين) ٥(
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٨٦٣ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

 .)١(على النكاح، كالثيب الكبرية
 أنها قد اختربت املقصود، فلم يثبت عليها إجبار فيه، كما أنَّ -٣

 .)٢(من اخترب أمر املال ال يثبت عليه إجبار فيه
أنَّ اإلجبار خيتلف بالبكارة والثيوبة، ال بالصغر والكرب، وهذه  -٤

 .)٣(ثيب، فال جترب
أنَّ يف تأخريها فائدة، وهي أنْ تبلغ فتختار لنفسها ويعترب  -٥

  .)٤(أذنـها، فوجب التأخري خبالف البكر
  

  .رها أنَّ لوليها إجبا:القول اآلخر
 ،)٦(فيةـب احلنـذهـوم ،)٥(دـام أمحـن اإلمـة عـو روايـوه

                                 
   ٧/٢٤،املبدع٢/٨٢الروايتني والوجهني) ١(
  ٢/٨٢الروايتني والوجهني) ٢(
  ٩/٤٠٧املغين) ٣(
   ٩/٤٠٧املغين) ٤(
   ٨/٥٧،اإلنصاف٥/١٧٢،الفروع٢/١٦احملرر) ٥(
البحر  ،٢/٢٤١ع الصنائعبدائ ،٤/٢١٣املبسوط ،٣/١٠الكتاب واللباب) ٦(

،الدر املختار وحاشية ابن ١/٣٣٥الدر املنتقى وجممع األر  ،٣/٢٠٨الرائق
ولـها اخليار عندهم إذا كان الويل غري األب واجلد بعد  ،٦٦-٣/٦٥عابدين

  .البلوغ، وخالف يف ذلك أبو يوسف فلم جيعل لـها اخليار
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٨٦٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(واملالكية
  :أدلَّة هذا القول

تستأمر ((: eقال رسول اهللا :  قالtحديث أيب هريرة  -١
  .)٢( أخرجه أبوداود والترمذي))اليتيمة يف نفسها

 أنَّ اليتيمة تستأمر، فدلَّ ذلك e بين الرسول :وجه الداللة -٢
 .)٣(نَّ ذات األب خبالفهاعلى أ

أنها غري متصرفة يف مالـها، فجاز إجبارها على النكاح،  -٣
 .)٤(كالبكر الصغرية

                                 
،القوانني ٢/١٥جلواهر الثمينة،عقد ا٢٣١،الكايف ص٢/٧٢٠،املعونة٢/٢٩التفريع) ١(

، جواهر ٢/٣٩كفاية الطالب الرباين وحاشية العدوي ،٢٠٣الفقهية ص
، وال يزوج الصغرية عندهم إال األب أو وصيه، وقيل جيوز إنْ ١/٣٩٠اإلكليل

  .دعت الضرورة لذلك ومستها احلاجة وكان مثلها يوطأ
 والترمذي تئمار،كتاب النكاح باب يف االس )٢٠٩٣ح٢/٥٧٣( أبو داود) ٢(

كتاب النكاح باب ما جاء يف إكراه اليتيمة على التزويج،  )١١٠٩ح٣/٤١٧(
، )١٨٣٤ح٢٣٣-٦/٢٣٢(وحسنه األلباين أيضاً يف اإلرواء حديث حسن،: وقال

كتاب النكاح باب استئذأنَّ البكر يف نفسها، عن ابن  )٦/٨٥( وأخرجه النسائي
  .   عباس رضي اهللا عنهما

   ٢/٧٢٠ةاملعون) ٣(
   ٢/٨١الروايتني والوجهني) ٤(
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٨٦٥ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

 .)١(أنها صغرية، فجاز إجبارها كالبكر والغالم -٤
أنَّ العلَّة يف ثبوت الوالية هي عدم العقل أو نقصانه، كما يف  -٥

 .)٢(الوالية على املال
ل زوال البكارة، لوجود سبب أنَّ الوالية كانت ثابتة قب -٦

ثبوتـها وهو القرابة والشفقة، ووجود شرط الثبوت وهو 
حاجة الصغرية إىل النكاح، الستيفاء املصاحل بعد البلوغ 
وعجزها عن ذلك بنفسها وقدرة الويلِّ عليه، والعارض ليس 
إال الثيوبة، ولـها أثر يف زيادة احلاجة إىل النكاح؛ ألنها 

ل وصحبتهم، وللصحبة أثر يف امليل إىل من مارست الرجا
تعاشره معاشرة مجيلة، فلما ثبتت الوالية على البكر الصغرية 

  .)٣(فألنْ تبقى على الثيب الصغرية أوىل
 الذي يظهر يل رجحانه  أنه ليس للويل إجبار الثيب الصغرية :الترجيح 

، فاحلديث عام ))نفسهااَأليم أحق ب((اليت مل تبلغ، وهذا ظاهر حديث 
يشمل كل ثيب سواء كانت صغرية أم كبرية، فال فرق بينهما، وهي ثيب 

  .، واهللا تعاىل أعلم)٤(لغة وشرعاً
                                 

   ٥/٣٥،املمتع٩/٤٠٧،املغين٢/٧٢٠املعونة) ١(
   ٣/٢٠٩البحر الرائق) ٢(
   ٢/٢٤٥بدائع الصنائع) ٣(
  ٦/١٤٠نيل األوطار) ٤(
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٨٦٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .حكم تزويج احلاكم للمجنون إذا كان وليه: املسألة اخلامسة] ٢١٤[
 أنَّ للحاكم تزويج انون إذا ظهر منه :اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

  .)١(وة النساءشه
 ،)٤(واملالكية ،)٣(، هي املذهب عند احلنابلة)٢(وهو رواية عن اإلمام أمحد

  .)٥(والشافعية
  :دليل هذا القول

  .)٦(أنَّ هذا من مصاحله، وليس له حال ينتظر فيها إذنه
  

  :األقوال األخرى
  :للعلماء يف املسألة ثالثة أقوال

  .ه اهللا تعاىل ومن وافقه ما تقدم من اختيار ابن حامد رمح:أحدها
  . أنه ليس للحاكم تزوجيه مطلقاً:والقول الثَّاين

  
                                 

  ٥/١٠١،شرح الزركشي٩/٤١٥،املغين٢/١٣٠التمام) ١(
  )٢/٨٦الروايتني والوجهني: انظر. (بكر بن حممد:رواها عنه) ٢(
  ٣/١٤،شرح املنتهى٨/٦١صافاإلن) ٣(
  ٢/٤٤حاشية العدوي على شرح الرسالة) ٤(
  ٦/٢٤٦،نـهاية احملتاج٣/١٦٨،املنهاج ومغين احملتاج٥/٢٩٥،التهذيب٥/٢٢األم) ٥(
  ٩/٤١٥املغين) ٦(
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٨٦٧ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

  .)١(احلنابلةعند وهو وجه 
  :دليل هذا القول

  .)٢(أنَّ هذه والية إجبار، فال تثبت لغري األب، كالعاقل
  .أنَّ له تزوجيه مطلقاً: القول الثَّالث

  .)٤(،ومذهب احلنفية)٣(وهو قول عند احلنابلة
  :ة هذا القولأدلَّ

  .)٥(أنه يلي ماله، أشبه األب - ١
أنه وجد سبب ثبوت الوالية، وشرطه وهو عجز املُولَّى عليه  - ٢

  .)٦(وحاجته
ج :الترجيح  زوي  الذي يظهر يل رجحانه  أنه جيوز للحاكم ت

ذا ظهرت منه شهوة للنساء، وذلك حلاجته إىل ذلك،  نون إ ا

                                 
  ٨/٦١،اإلنصاف٥/١٠١،شرح الزركشي٩/٤١٥املغين) ١(
  ٩/٤١٢املغين) ٢(
  ٨/٦١،اإلنصاف٥/١٠٢،شرح الزركشي٢/١٥احملرر) ٣(
، ٣/٦٦،الدر املختار مع حاشية ابن عابدين٣/٩٤،االختيار٢/٢٤٥بدائع الصنائع) ٤(

وال يصح النكاح عندهم من غري الكفء أو بغنب فاحش، وإذا صح النكاح فله 
  .خيار الفسخ إذا أفاق

  ٨/٦١،اإلنصاف٥/١٠٢شرح الزركشي) ٥(
   ٢/٢٤٥بدائع الصنائع) ٦(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٨٦٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

لزىن، واهللا تعاىل أعلمليصون نفسه وحيفظها من الوقوع يف   . ا
  
  
احلكم إذا مل يكن للمجنونة ويلٌّ  إال : املسألة السادسة] ٢١٥[

  .احلاكم
  .)١( أنه يزوجها:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

واألصح عند  ،)٤(واملالكية ،)٣(واحلنفية ،)٢(وهو املذهب عند احلنابلة
  .)٥(الشافعية

  :أدلَّة هذا القول

                                 
   ٨/٦٠ف،اإلنصا٩/٤١٢،املغين٢/١٣٠التمام) ١(
،معونة ٨/٦٠،اإلنصاف٥/١٧٣،الفروع٢/١٦،احملرر٩/٤١٢،املغين٢/١٣٠التمام) ٢(

  . بأنْ يظهر منها ميل إىل الرجال: ، وقيدوه٣/١٤شرح املنتهى ،٧/٦٤أويل النهى
،الدر ٣/١٨٥،الـهداية وفتح القدير٢/٢٤٥،٢٤١،بدائع الصنائع٤/٢١٨املبسوط) ٣(

   ٣/٦٦ار وحاشية ابن عابدين،الدر املخت١/٣٣٥املنتقى وجممع األر
،جواهر ٢/٢٢٢،الشرح الكبري وحاشية الدسوقي٣/٤٢٧مواهب اجلليل) ٤(

  ٢/٣٩حاشية العدوي على شرح الرسالة ،١/٣٩٠اإلكليل
 ،حلية العلماء١٦/١٦٦،املهذب مع تكملة اموع للمطيعي٢٢-٥/٢١األم) ٥(

 ،٥٤٧خيار ص،كفاية األ٣/١٦٩،املنهاج ومغين احملتاج٥/٢٩٦التهذيب ،٦/٣٣٩
  .، وهذا يف حالة كونـها بالغة وحمتاجة للنكاح٣١٧-٣/٣١٦إعانة الطالبني

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٨٦٩ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

ـها حاجة إليه، لدفع ضرر الشهوة عنها، وصيانتها من أنَّ ب -١
الفجور، وحتصيل املهر والنفقة، وال سبيل إىل إذنـها، فأبيح 

  .)١(له تزوجيها، كأبيها
أنه ميلك العقد عليها إذا كانت كبرية عاقلة، فملك إذا كانت  -٢

 .)٢(جمنونة، كاألب
 عليه أنه وجد سبب ثبوت الوالية، وشرطه وهو عجز املولَّى -٣

 .)٣(وحاجته
  .)٤(القياس على واليته ملالـها -٤

  
  . ليس للحاكم أن يزوجها:القول اآلخر

  .)٦(والشافعية ،)٥(وهو وجه عند احلنابلة
  :دليل هذا القول

  

                                 
  ٩/٤١٢املغين) ١(
  ٢/١٣١التمام) ٢(
   ٢/٢٤٥بدائع الصنائع) ٣(
  ٦/٢٦٣نـهاية احملتاج) ٤(
   ٨/٦٠،اإلنصاف٩/٤١٢،املغين٢/١٣٠التمام) ٥(
  ٣/١٦٩املنهاج ومغين احملتاج) ٦(
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٨٧٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(أنَّ هذه والية إجبار، فال تثبت إال لألب، كالعاقلة
نونة إذا  الذي يظهر يل رجحانه  أنه جيوز للحاكم أنْ يزوج ا:الترجيح 

مل يكن لـها ويلٌّ سواه، وخاصة إذا كانت بـها حاجة إىل النكاح؛ ألنه 
  .وليها يف غري ذلك، ففي التزويج إذا احتاجت إليه أوىل

بل قد جيب عليه تزوجيها إذا ثبت طبياً أنَّ النكاح يِذهب ما بـها من 
  .جنون، واهللا تعاىل أعلم

  
  
  .الوصية بوالية النكاح: ةاملسألة السابع] ٢١٦[

 أنه إنْ كان للموِصي عصبة فال تستفاد :اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)٢(والية النكاح بالوصية

  .)٣(وهو رواية عن اإلمام أمحد
  :دليل هذا القول

أنه إذا كان له عصبة فهو يسقط حقهم بوصيته، وحقهم مقدم، وإنْ مل 

                                 
  ٩/٤١٢املغين) ١(
 ،٥/١٨٤الفروع ،٥٤-٥/٥٣،املمتع١/٣٩٢،احملرر٩/٣٦٥،املغين١/٢٤٨ايةالـهد) ٢(

   ٨/٨٦،اإلنصاف٧/٤١،املبدع ٥/١٠٠شرح الزركشي
   ٨/٨٦،اإلنصاف٧/٤١،املبدع٥/١٠٠،شرح الزركشي١٨٤-٥/١٨٣الفروع) ٣(
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٨٧١ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

  .)١(؛ ألنه ال يؤدي إىل إسقاط حق الغرييكن له عصبة فيجوز
  

  :األقوال األخرى
  :للعلماء يف املسألة ثالثة أقوال

  . ما تقدم من اختيار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل ومن وافقه:أحدها
  . تستفاد والية النكاح بالوصية:والقول الثَّاين

ملالكية إنْ كان ،وا)٢(وهو رواية عن اإلمام أمحد، هي املذهب عند احلنابلة
  .)٣(املوِصي األب

  :أدلَّة هذا القول
تويف عثمان بن :( حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما قال -١

 وترك ابنة له من خويلة بنت حكيم بن أمية بن )٤(tمظعون 
                                 

    ٧/٤١،املبدع٥/٥٤،املمتع٩/٣٦٥املغين) ١(
،شرح ٥/١٨٣،الفروع٩/٣٦٥،املغين١/٢٤٨،الـهداية٢/٨٠الروايتني والوجهني) ٢(

،شرح ٧/٩٢،معونة أويل النهى٨/٨٥، اإلنصاف٧/٤٠،املبدع٥/٩٨الزركشي
   ٣/٢١املنتهى 

 ،عقد اجلواهر الثمينة٢٣٣،الكايف ص٢/٧٣٢،املعونة٢/٣٠،التفريع٢/١٤٩املدونة) ٣(
  ١/٣٩٠،جواهر اإلكليل٢/٤٤،كفاية الطالب الرباين وحاشية العدوي٢/١٦

بيب بن وهب القرشي اجلمحي، كان من السابقني إىل عثمان بن مظعون بن ح: هو) ٤(
 دار األرقم بن أيب األرقم، وهاجر إىل eاإلسالم، فقد أسلم قبل دخول النيب 

احلبشة مث إىل املدينة، وهو ممن شهد بدراً، وأول من تويف من املهاجرين باملدينة، 
= 
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٨٧٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

وأوصى إىل أخيه قدامة بن : قال. )١(حارثة بن األوقص
فخطبت : قال. ومها خاالي: tقال عبداهللا . )٢(tمظعون 

 tىل قدامة بن مظعون ابنة عثمان بن مظعون إ
 يعين إىل أمها فأرغبها يف tودخل املغرية بن شعبة .فزوجنيها

فأبيا حىت . املال فحطَّت إليه، وحطَّت اجلارية إىل هوى أمها
: t، فقال قدامة بن مظعون eارتفع أمرمها إىل رسول اهللا 

بن عمتها يا رسول اهللا ابنة أخي أوصى بـها إيلَّ، فزوجتها ا
عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنهما، فلم أقصر بـها يف الصالح 

                                  
=  

نظر ترمجته ا.(وأول من دفن بالبقيع، وكان قد تويف بعد سنتني ونصف من اهلجرة
  )٤/٢٢٥،اإلصابة يف متييز الصحابة٣٢٦-١/٣٢٥ذيب األمساء واللغات:يف

خولة، : خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن األوقص السلمية، ويقال: هي) ١(
، كانت من النساء الصاحلات، وممن روى عن النيب tامرأة عثمان بن مظعون 

eللنيب : ، وقيل ها ممن وهنب أنفسهنإنe).اإلصابة يف متييز : انظر ترمجتها يف
  )   ٧٠-٨/٦٩الصحابة

قدامة بن مظعون بن حبيب بن وهب القرشي اجلمحي، كان من السابقني إىل : هو) ٢(
اإلسالم، وهاجر مع أخويه عثمان وعبداهللا إىل احلبشة مث املدينة، شهد بدراً وما 

 . سنة٦٨من العمر هـ، وله ٣٦، تويف سنة eبعدها من املشاهد مع رسول اهللا 
اإلصابة يف متييز  ،٢/٦٠ذيب األمساء واللغات : انظر ترمجته يف(

  ) ٢٣٤-٥/٢٣٢الصحابة
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٨٧٣ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

فقال : قال. وال يف الكفاءة ولكنها امرأة حطَّت إىل هوى أمها
: قال. ))هي يتيمة وال تنكح إال بإذنـها((: eرسول اهللا 

فانتزعت واهللا مين بعد أنْ ملكتها، فزوجوها املغرية بن شعبة 
t (لبيهقيأخرجه اإلمام أمحد وا)١(.  

 ذكر أنه وِصي أبيها، ومل ينكر عليه t أنَّ قدامة :وجه الداللة   
 .)٢( ذلكeالرسول 

أنها والية تنتقل إىل غريه مبوته، فجاز أنْ يقطعها بفعله،  -٢
 .)٣(كالوالية يف املال على أوالده الصغار

 .)٤(أنها والية ثابتة لألب، فجازت وصيته بـها، كوالية املال -٣
أنه جيوز أنْ يستنيب فيها يف حياته، فيكون نائبه قائماً مقامه  -٤

 .)٥(بعد موته، فجازت وصيته بـها، كوالية املال

                                 
): ٣/٢٨٠(،وقال الـهيثمي يف جممع الزوائد)٧/١٢٠(والبيهقي ،)٢/١٣٠(املسند) ١(

 وصحح إسناده أمحد شاكر يف حتقيق املسند. رواه أمحد ورجاله ثقات
، وأخرج احلاكم )١٨٣٥ح٦/٢٣٣(ين يف اإلرواءوحسنه األلبا ،)٦١٣٦ح٩/٧(

  ). ٢/١٦٧(احلديث بدون الشاهد منه وصححه
  ٢/٧٣٣املعونة) ٢(
   ٢/٨١الروايتني والوجهينب) ٣(
  ٥/٩٩،شرح الزركشي٩/٣٦٥،املغين٢/٧٣٣املعونة) ٤(
  ٧/٤٠،املبدع٥/٩٩،شرح الزركشي٩/٣٦٥املغين) ٥(
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٨٧٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 بأنه قياس مع الفارق؛ ألنَّ :وأجيب عن القياس على والية املال    
املال يصح النقل فيه، والنكاح ال يصح النقل فيه إىل غري الزوجني، 

 .)١(ن للوِصي فيه واليةفلم جيز أنْ يكو
  .)٢(أنها نيابة بعد املوت، فجازت الوصية بـها، كالوكالة -٥

  . ال تستفاد والية النكاح بالوصية مطلقاً:القول الثَّالث
  .)٥(والشافعية ،)٤(ومذهب احلنفية ،)٣(وهو رواية عن اإلمام أمحد

  :أدلَّة هذا القول
ت، فلم جتز الوصية بذلك؛ ألنَّ أنَّ احلق يف الوالية إىل العصبا -١

  .)٦(فيه إسقاط حقوق العصبات
أنها والية تنتقل إىل غريه شرعاً، فلم جيز أنْ يوِصي بـها،  -٢

                                 
  ٢/٥٣أحكام القرآن للجصاص) ١(
   ٥/٥٤املمتع) ٢(
 ،١/٣٩٢احملرر ،٩/٣٦٥املغين ،١/٢٤٨الـهداية ،٢/٨٠الروايتني والوجهني) ٣(

   ٨/٨٦،اإلنصاف٧/٤٠، املبدع٥/٩٩شرح الزركشي ،٥/١٨٣الفروع
،الدر املختار ٣/١٨٣،فتح القدير٤/٢٢٢،املبسوط١٧٣خمتصر الطحاوي ص) ٤(

   ٣/٧٩وحاشية ابن عابدين
،نـهاية ٧/٩٠،حتفة املنهاج٥/٢٧٧،روضة الطالبني٦/٦٨،حلية العلماء٥/٢١األم) ٥(

  ٦/١٠٦احملتاج
   ٢/٨١الروايتني والوجهني) ٦(
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٨٧٥ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

 .)١(كاحلضانة
أنه ال ضرر على الوِصي يف تضييعها، ووضعها عند من ال  -٣

 .)٢(يكافئها، فلم تثبت له الوالية، كاألجنيب
 .)٣(بـها الوصية، كوالية احلاكمأنها والية نكاح، فلم جتز  -٤
 .)٤(بأنه يبطل جبواز الوصية بوالية املال: وأجيب عن ما استدلوا به  
أنَّ النكاح إىل العصبات، والوِصي ليس بعصبة إذا مل يكن من  -٥

 .)٥(قرابتها، فهو كسائر األجانب يف التزويج
ن ال عار أنَّ الوالية جِعلت للعصبة للعار عليهم، والوِصي مم -٦

 .)٦(عليه فيما أصاب غريه من عار
أنَّ السبب يف والية النكاح هو النسب، وهو معدوم بالنسبة  -٧

٧(للوِصي(.  
 الذي يظهر يل رجحانه  أنه تستفاد والية النكاح بالوصية إذا :الترجيح 

                                 
   ٧/٤١،املبدع٥/٩٩،شرح الزركشي٥/٥٤املمتع)١(
   ٧/٤١،املبدع٥/٥٤،املمتع٩/٣٦٥املغين) ٢(
   ٧/٤١،املبدع٩/٣٦٥املغين) ٣(
   ٧/٩٣،معونة أويل النهى٩/٣٦٥املغين) ٤(
   ٤/٢٢٢املبسوط) ٥(
  ٥/٢١األم) ٦(
  ٢/٥٣ القرآن للجصاصأحكام) ٧(
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٨٧٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  :عِدم العصبة، أما مع وجودهم فال، وذلك ِلما يلي
لوصية يف إنكاح النساء إىل األجانب مع وجود أوليائهن أنَّ القول با: أوالً

ال ((يتعارض مع مفهوم أحاديث اشتراط الوالية يف النكاح، كحديث
  .، والوِصي ال يدخل يف مسمى الويل قطعاً)١())نكاح إال بويل

أنَّ والية النكاح ليست والية نظر حمضة كوالية املال، بل هي : ثانياً
ِحلكٍَم أخرى كدفع املعرة عن النسب، وجمرد إقدام باإلضافة إىل ذلك 

األجنيب على تزويج املرأة بدون إذن أوليائها األحياء فيه معرة عليهم، وأما 
  .حق امليت يف الوالية فالظاهر أنه انقطع مبوته

وهذا القول ال يتعارض مع والية احلاكم، فإنَّ احلاكم ليس بويلِّ حقيقة، 
السلطان (( مقام الويل ضرورة لعدمه، كما يدلُّ عليه حديث وإنما هو قائم

، مع أنَّ وِصي الويلِّ يكون أوفر نظراً لـها من )٢())ويلُّ من ال ويلَّ له

                                 
 والترمذي كتاب النكاح باب يف الويل،)٢٠٨٥ح٢/٥٦٨(أخرجه أبو داود) ١(

 كتاب النكاح باب ما جاء ال نكاح إال بويل،وابن ماجه )١١٠١ح٣/٤٠٧(
، tعن أيب موسى . كتاب النكاح باب ال نكاح إال بويل)١٨٨١ح١/٦٠٥(

  ).١٨٣٩ح٦/٢٣٥(وصححه األلباين يف اإلرواء
 والترمذي كتاب النكاح باب يف الويل،)٢٠٨٣ح٥٦٨-٢/٥٦٦( أخرجه أبو داود)٢(

 كتاب النكاح باب ما جاء ال نكاح إال بويل،)١١٠٢ح٤٠٨-٣/٤٠٧(
كتاب النكاح باب ال نكاح إال )١٨٧٩ح١/٦٠٥(وابن ماجه حديث حسن،:وقال
  )١٨٤٠ح٦/٢٤٣(وصححه األلباين يف اإلرواء . عن عائشة رضي اهللا عنها. بويل
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٨٧٧ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

  .، واهللا تعاىل أعلم)١(احلاكم
  
  
  .حكم النكاح إذا جِعل عتق املرأة صداقها: املسألة الثَّامنة] ٢١٧[

 أنه ال يصح حىت يستأنف نكاحها :اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)٢(بإذنـها، فإنْ أبت ذلك فعليها قيمتها
القاضي، وأبو اخلطاب، وابن عقيل، : واختاره من علماء احلنابلة أيضاً

  .)٣(وصححه يف املذهب، واخلالصة
 ،)٦(واملالكية ،)٥(ومذهب احلنفية ،)٤(وهو رواية عن اإلمام أمحد

  .)٧(والشافعية
                                 

  .٥٨٤الوالية يف النكاح ص) ١(
  ٨/٩٨،اإلنصاف)٥٦( القاعدة رقم٩٠قواعد ابن رجب ص) ٢(
 ،٧/٤٥املبدع ،٩٠،قواعد ابن رجب ص٩/٤٥٣،املغين٢/٩١الروايتني والوجهني) ٣(

  ٨/٩٨اإلنصاف
 ،٧/٤٥املبدع ،٩/٤٥٣املغين ،٢/٩٠الروايتني والوجهني:انظر( .املروذي: نقلها عنه) ٤(

  )٨/٩٨اإلنصاف
  ٢٠/٨١عمدة القاري) ٥(
  ٢/٧٦٦املعونة) ٦(
،حلية ١٦/٣٣٢،املهذب مع تكملة اموع للمطيعي٨/٢٦٥خمتصر املزين مع األم) ٧(

  ٣/١٢٥،مغين احملتاج٥/٢٧٧،التهذيب ٦/٤٥١العلماء
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٨٧٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  : هذا القولأدلَّة
أنَّ لفظ النكاح مل يوجد، وإنما وجد لفظ الِعتق وجعله  -١

صداقاً، وهذا ال جيوز أنْ ينعقد به لفظ النكاح؛ ألنه ليس 
  .)١(بلفظ إجياب وال قبول

أنَّ أركان النكاح مل تكتمل فال يصح، ألنَّ اإلجياب والقبول  -٢
 .)٢(من أركانه

 أنْ يعترب رضاها، كما لو أنها بالِعتق متلك نفسها، فيجب -٣
 .)٣(فصل بني الِعتق وجعله صداقاً

أنَّ العتق يزيل ملكه عن االستمتاع حبق امللك، فال جيوز أنْ  -٤
 .)٤(يستبيح الوطء بنفس املسمى

أنَّ الصداق إنما يكون صداقاً إذا قارن العقد، وقد تقدم هنا  -٥
 .)٥(على العقد فال يكون صداقاً

أنه أزال ملكه بعوض : ليها القيمة إذا أبتوالدليل على أنَّ ع -٦

                                 
   ٩/٤٥٣،املغين٢/٩١الروايتني والوجهني) ١(
  ٧/٤٥،املبدع٥/٥٨،املمتع٩/٤٥٣املغين) ٢(
  ٧/٤٥،املبدع٥/٥٨متع،امل٩/٤٥٣املغين) ٣(
  ٩/٤٥٣املغين) ٤(
   ٢/٧٦٦املعونة) ٥(
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٨٧٩ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

  .)١(مل يسلَّم إليه، فرجع إىل القيمة، كالبيع الفاسد
  

  . أنه يصح النكاح:القول اآلخر
،ومن مفردات )٢(وهو رواية عن اإلمام أمحد، هي املذهب عند احلنابلة

  .)٤(وقول أيب يوسف من احلنفية ،)٣(املذهب احلنبلي
  :أدلَّة هذا القول

 )٥( أعتق صفيةeأنَّ رسول اهللا ((: tحديث أنس بن مالك  -١
  .)٦( متفق عليه))وجعل عتقها صداقها

                                 
   ٧/٤٦،املبدع٥/٥٨املمتع) ١(
،قواعد ابن رجب ٥/١٨٦،الفروع٩/٤٥٣،املغين٢/٩٠الروايتني والوجهني) ٢(

،معونة أويل ٨/٩٧،اإلنصاف٧/٤٤، املبدع١٧٥،االختيارات الفقهية ص٩٠ص
  ٧/١٠١النهى

   ١٨٢الفتح الرباين ص،٢/٥١٤،املنح الشافيات٨/٩٨اإلنصاف) ٣(
  ٢٠/٨١عمدة القاري) ٤(
بضم احلاء وكسرها وفتح الياء األوىل وتشديد -أم املؤمنني صفية بنت حيي: هي) ٥(

 عام خيرب سنة سبع من اهلجرة، e بن أَخطب، من بين النضري، سباها النيب -الثَّانية
 توفيت باملدينة  سنة،١٧مث أعتقها وتزوجها، وجعل عتقها صداقها، وهي مل تبلغ 

ذيب األمساء :انظر ترمجتها يف.(هـ٥٢هـ، وقيل ٥٠ودفنت بالبقيع سنة 
  ) ١٢٧-٨/١٢٦، اإلصابة يف متييز الصحابة٣٤٩-٢/٣٤٨واللغات

 كتاب النكاح باب من جعل عتق األمة صداقها،)مع الفتح٥٠٨٦ح٩/٣٢(البخاري) ٦(
= 
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٨٨٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 :)١(وجها الداللة
 وجد منه لفظ العتق وجعله صداقاً، وحكم e أنَّ النيب :األول

 .ينقل عنه أحد أنه عقد بعد هذابصحة النكاح بذلك اللفظ، ومل 
اقاً إال ، وال يكون الِعتق صد)تقها صداقهاجعل ع: ( أنه قال:والثَّاين

 .يف نكاح قد انعقد
 :)٢(وأجيب عن االستدالل باحلديث من وجهني

 . أعتقها بال شرط مث تزوجهاe أنَّ الرسول :األول
 دون سائر أمته، eختص به النيب ا أنَّ جعل العتق صداقاً مما :والثَّاين
 .ختص بالنكاح بال مهراكما 
لِبضع إحدى املنفعتني، فجاز أنْ يكون الِعتق عوضاً أنَّ منفعة ا -٢

 .)٣(عنه، كمنفعة اخلدمة
أنَّ الِعتق جيب تقدميه على النكاح ليصح، وقد شرطه صداقاً  -٣

فتتوقف صحة الِعتق على صحة النكاح ليكون الِعتق صداقاً 

                                  
=  

  .اقه أمته مث يتزوجهاكتاب النكاح باب فضيلة إعت)مع النووي٩/٢٢٣(ومسلم
    ٧/٤٤،املبدع٩/٤٥٤،املغين٢/٩٠الروايتني والوجهني) ١(
  ٥/٢٧٨التهذيب) ٢(
   ٧/٤٤املبدع) ٣(
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٨٨١ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

  .)١(فيه، وقد ثبت الِعتق فيصح النكاح
 أنه يصح النكاح إذا جِعلَ عتق األمة  الذي يظهر يل رجحانه :الترجيح 

 من صفية رضي eصداقها، وذلك للحديث الصحيح يف زواج الرسول 
اهللا عنها وجعل عتقها صداقها، والقول باخلصوصية حيتاج لدليل، وال 
يوجد دليل يثبت ذلك، وما استدل به املانعون من املعقول فهو مردود 

  .ملخالفته النص الصحيح الصريح
أي القول –والصحيح هو القول األول : ل ابن القيم رمحه اهللا تعاىلقا

 املوافق للسنة وأقوال الصحابة والقياس، -جبواز جعل عتق األمة صداقها
فإنه كان ميلك رقبتها، فأزال ملكه عن رقبتها، وأبقى ملك املنفعة بعقد 

واهللا . )٢(هـ.أ.النكاح، فهو أوىل باجلواز مما لو أعتقها واستثىن خدمتها
  .     تعاىل أعلم

  
  
    حكم نكاح النساء اللَّوايت فارقهن : املسألة التاسعة] ٢١٨[

  .  يف حياتهeالرسول 
 أنه جيوز نكاح اللَّوايت مل يدخل :اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

                                 
   ٣/٢٤،شرح املنتهى٧/١٠٢معونة أويل النهى) ١(
  ١٤٣-٥/١٤٢زاد املعاد ) ٢(
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٨٨٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

١(بـهن(.  
  .)٣(،ووجه عند الشافعية)٢(وهو مذهب املالكية

  :أدلَّة هذا القول
 طلَّقها، eأنَّ األشعث بن قيس تزوج الكلبية اليت كان النيب  -١

إنَّ رسول اهللا : ، فهم برمجهما، فقيل لهtفبلغ ذلك عمر 
eمل يكن دخل بـها، فتركهما .  

 أعرض عنها بالِفراق، فانقطعت الوصلة بينها eأنَّ النيب  -٢
  .)٤(وبينه

  . أنه ال جيوز نكاحهن:القول اآلخر
  .)٦(ووجه عند الشافعية ،)٥(عند احلنابلةوهو املذهب 

  :أدلَّة هذا القول

                                 
   ٨/٤٢،اإلنصاف٥/١٦٤،الفروع٢/١٢١التمام) ١(
، وهذا ١/٣٨٤جواهر اإلكليل،٢/٢١٣،حاشية الدسوقي٣/١٥٩شرح الزرقاين) ٢(

  .فيمن مل يدخل ا، فإنْ دخل ا فإنها حترم على غريه
  ١٦/١٤٥،تكملة اموع للمطيعي٥/٣٥٥،روضة الطالبني٥/٢٢٦التهذيب) ٣(
  ٥/٢٢٦التهذيب) ٤(
   ٣/٣٠،شرح املنتهى٧/١٢٥،معونة أويل النهى٢/١٢١التمام) ٥(
 ،،نـهاية احملتاج٣/١٢٤احملتاج،مغين ٥/٣٥٥،روضة الطالبني٥/٢٢٦التهذيب) ٦(

  .، ورجحه النووي يف الروضة٦/١٧٩
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٨٨٣ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

  .)١()  وأَزواجه أُمهاتهم(قول اهللا تعاىل  -١
 أنَّ التحرمي إذا كان باألمومة استوى فيه قبل الدخول :وجه الداللة   

 .)٢(وبعده، كتحرمي أمهات النساء
 .)٣() جه ِمن بعِدِه أَبدا وال أَنْ تنِكحوا أَزوا(قول اهللا تعاىل  -٢

 أنَّ اآلية عامة، مل تفرق بني الاليت دخل بـهن :وجه الداللة   
وغريهن. 

  .)٤( أب األمة، وحترم زوجة األب بنفس العقدeأنَّ الرسول  -٣

  
  
 بال ويلٍّ وال شهود ويف eحكم زواج النيب : املسألة العاشرة] ٢١٩[

  .زمن اإلحرام
  .)٥( أنه ال جيوز له ذلك:د رمحه اهللا تعاىلاختار ابن حام

                                 
  ) ٦(سورة األحزاب آية رقم) ١(
   ٢/١٢١التمام) ٢(
  )٥٣(سورة األحزاب آية رقم) ٣(
  ٥/٢٢٦التهذيب) ٤(
 ،)٥٧( القاعدة رقم١٧١القواعد والفوائد األصولية ص ،٢/١١٧التمام) ٥(

  ٨/٣٩اإلنصاف
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٨٨٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)٢(والشافعية ،)١(وهو وجه عند احلنابلة
  :أدلَّة هذا القول

 مشارك ألمته يف األحكام إال ما eبأنَّ النيب : ميكن االستدالل لـهم
  .خصه الدليل، وال دليل على اخلصوصية هاهنا

  
  .أنه جيوز له ذلك: القول اآلخر

 ،)٤(واحلنفية ،)٣(الم اإلمام أمحد، واملذهب عند احلنابلةوهو ظاهر ك
  .)٦(واألصح عند الشافعية ،)٥(واملالكية

  :أدلَّة هذا القول
  .)٧()  النِبي أَولَى ِبالْمؤِمِنني ِمن أَنفُِسِهم(قول اهللا تعاىل  -١

                                 
  ٨/٣٩،اإلنصاف١٧١،القواعد والفوائد األصولية ص٥/١٦١،الفروع٢/١١٧التمام) ١(
  ٩/٢٣احلاوي) ٢(
 املبدع ،١٧١القواعد والفوائد األصولية ص ،٥/١٦١الفروع ،٢/١١٨التمام) ٣(

  ٢/٩٦١،٩٥٥،التوضيح ٨/٣٩اإلنصاف ،٣٠-٧/٢٩
  ٣/١٥٥،البحر الرائق٣٤-٥/٣٣املبسوط) ٤(
 ،٣/٤٠١  مواهب اجلليل،التاج واإلكليل مع١/٣٨٥خمتصر خليل وجواهر اإلكليل) ٥(

  ٣/١٦١شرح الزرقاين
  ٣/١٢٤،مغين احملتاج٥/٣٥٤،روضة الطالبني٩/٢٣احلاوي) ٦(
  )٦(سورة األحزاب آية رقم) ٧(
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٨٨٥ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

 .)١( أكفأ األمةeأنَّ الويلَّ يراد للكفاءة، والنيب  -٢
 النكاح، فال يشترط يف حقه eمن أنْ ينكر النيب أنه يؤ -٣

 .)٢(اإلشهاد
أنَّ النكاح حرم يف وقت اإلحرام خمافة أنْ تتوق نفسه للجماع  -٤

  .)٣( أملك الناس إلربهeفيطأ زوجته يف حال إحرامه، والنيب 

 مشارك ألمته يف أنه ال e الذي يظهر يل رجحانه أنَّ النيب :الترجيح
 النكاح حال اإلحرام وبدون شهود، وقد يستأنس هنا خبالف جيوز له

، فيكون هذا eالعلماء يف حكم نكاح احملِرم الختالف الرواية عن النيب 
أنَّ األصل عدم ( على مشاركته لـهم يف احلكم، وخاصة دليالً

، وأما اشتراط الويل يف النكاح فقد )٤()االختصاص حىت يقوم عليه دليل
 أم املؤمنني زينب رضي اهللا عنها بال ويلِّ، فالظاهر أنَّ ذلك e تزوج النيب

  .  يف النكاح، واهللا تعاىل أعلمeمن خصائصه 
  
  

                                 
  ٩/٢٣،احلاوي٢/١١٨التمام) ١(
  ٣/٢٥،شرح املنتهى٩/٢٣احلاوي) ٢(
  ٢/١٨٨التمام) ٣(
  ١/١٠٩زاد املعاد) ٤(
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٨٨٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  
  . للكتابيةeحكم نكاح النيب : املسألة احلادية عشرة] ٢٢٠[

  .)١( أنه ال جيوز له ذلك:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)٤(واألصح عند الشافعية ،)٣(يةواملالك ،)٢(وهو املذهب عند احلنابلة

  :أدلَّة هذا القول
  .)٥()  وأَزواجه أُمهاتهم(قول اهللا تعاىل -١

 يقتضي فضيلة لزوجته ال e أنَّ نكاح النيب :وجه الداللة   
 .)٦(تستحقها الكافرة

  .)٧(ه يف رِحم كافرةء أشرف من أنْ يضع ماeأنَّ النيب  -٢
  

                                 
  ٨/٤١،اإلنصاف٢/١١٩التمام) ١(
 ،شرح املنتهى٢/٩٦٩،التوضيح٨/٤١،اإلنصاف٥/١٦٣،الفروع٢/١١٩التمام) ٢(

٣/٣٦  
 ،٣/٣٨٩،التاج واإلكليل ومواهب اجلليل ١/٣٨٤خمتصر خليل وجواهر اإلكليل) ٣(

  ٢/٢١٣الشرح الكبري وحاشية الدسوقي 
  ٣/١٨٧،مغين احملتاج٥/٣٥٠،روضة الطالبني٩/٢٤احلاوي) ٤(
  )٦(سورة األحزاب آية رقم) ٥(
  ٢/١٢٠التمام) ٦(
  ٣/١٨٧مغين احملتاج) ٧(
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٨٨٧ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

  .وز له ذلك أنه جي:القول اآلخر
  .)٢(ووجه عند الشافعية ،)١(وهو رواية عن اإلمام أمحد

  :أدلَّة هذا القول
 الْيوم أُِحلَّ لَكُم الطَّيبات وطَعام الَِّذين أُوتوا (قول اهللا تعاىل  -١

 ِمن اتنصحالْمو مِحلٌّ لَه كُمامطَعو ِحلٌّ لَكُم ابالِْكت
اِت وِمنؤالْم ِمن ابوا الِْكتأُوت الَِّذين ِمن اتنصحالْم

ِلكُم٣()قَب(.  
 .)٤( وغريهe أنَّ هذا احلكم عام يف النيب :وجه الداللة   
 قد أبيح له ما مل يبح لألمة، وهو ما زاد على eأنَّ النيب  -٢

  .)٥(نكاح الرابعة، فألنْ يباح له ما أبيح لـهم أوىل
  
  
  

                                 
  ٨/٤١،اإلنصاف٢/١١٩التمام) ١(
  ٥/٣٥١،روضة الطالبني٩/٢٤احلاوي) ٢(
  )٥(سورة املائدة آية رقم) ٣(
  ٢/١١٩التمام) ٤(
  ٢/١١٩التمام) ٥(
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ثَّ ال   يف العيوب يف النكاح: انياملبحث 
  

  :وفيه مسألتان
البخر: املسألة األوىل لنكاح ب   .ثبوت اخليار يف ا
  .احلكم لو حدث العيب بعد العقد: املسألة الثَّانية
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٨٩١ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

  .)١(ثبوت اخليار يف النكاح بالبخر: املسألة األوىل] ٢٢١[
  .)٢(يار بالبخر أنه يثبت اخل:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

  .)٤(واملالكية ،)٣(وهو املذهب عند احلنابلة

  :أدلَّة هذا القول
  .)٥(أنه عيب يقدح يف االستمتاع -١
 .)٦(أنَّ فيه نفرة ونقصاً وعاراً -٢
 .)٧(أنَّ كل عقد فسخ ألجل الرتق فسخ ألجل البخر، كالبيع -٣
  .)٨(أنه يثري النفْرة، أشبه الربص -٤

  

                                 
القاموس  ،١٧خمتار الصحاح ص: انظر( .ننت الفم وغريه بفتحتني،: البخر) ١(

  )١٠/٥٩املغين ،١/٦٩٣احمليط
   ٨/١٩٦اإلنصاف) ٢(
،شرح ٢٠٢-٧/٢٠١،معونة أويل النهى٥/٢٣١،الفروع٢/٢٥،احملرر١٠/٥٩املغين) ٣(

  ٣/٥١املنتهى
،خمتصر خليل ٢١٥،القوانني الفقهية ص٢/٧١،عقد اجلواهر الثمينة٢/٤٧التفريع) ٤(

   ٣/٤٨٥،التاج واإلكليل مع مواهب اجلليل١/٤٢٠وجواهر اإلكليل
  ٢/١٠٩الروايتني والوجهني) ٥(
  ٣/٥١،شرح املنتهى١٠/٥٩املغين) ٦(
   ٢/١٣٧التمام) ٧(
   ٥/١٢٦املمتع) ٨(
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٨٩٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .ه ليس بعيب يثبت به اخليار أن:القول اآلخر
  .)٣(والشافعية ،)٢(ومذهب احلنفية ،)١(وهو وجه عند احلنابلة

  :أدلَّة هذا القول
أنَّ معظم االستمتاع حيصل مع ذلك، فيجب أنْ ال جيب به  -١

  .)٤(الفسخ
أنه ال مينع من االستمتاع، وال خيشى من تعديه، فلم يفسخ به  -٢

 .)٥(النكاح، كالعمى والعرج
نَّ الفسخ يثبت بنص أو إمجاع، وال نص يف البخر وال أ -٣

 .)٦(إمجاع
أنه عيب ال يِخلُّ باملقصود من االستمتاع عاجالً، والنسل  -٤

                                 
  ٥/٢٤٥،شرح الزركشي٥/٢٣١،الفروع٢/٢٥احملرر ،١٠/٥٩املغين) ١(
،بدائع ٩٦-٥/٩٥،املبسوط٢٥-٣/٢٤،الكتاب واللباب١٨١خمتصر الطحاوي ص) ٢(

   ٤٦٤-١/٤٦٣،الدر املنتقى وجممع األر٢/٣٢٧الصنائع
 ،مغين احملتاج٥٥٥،كفاية األخيار ص٥/٥١٢،روضة الطالبني٥/٤٥٤التهذيب) ٣(

،حاشية الشرواين على حتفة ٣/٣٣٨فتح املعني مع إعانة الطالبني ،٣/٢٠٣
  ٧/٣٤٧احملتاج

  ٢/١٣٧،التمام٢/١١٠الروايتني والوجهني) ٤(
  ١٠/٥٨املغين) ٥(
  ٥/١٢٧،املمتع١٠/٥٩املغين) ٦(
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٨٩٣ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

  .)١(آجالً، ويزول باملعاجلة
 الذي يظهر يل رجحانه  أنه يثبت اخليار يف النكاح بالبخر؛ :الترجيح 

: لزوج من صاحبه، قال ابن القيموذلك ألنه عيب يؤدي إىل نفرة ا
والقياس أنَّ كلَّ عيب ينفِّر الزوج اآلخر منه، وال حيصل به مقصود (

النكاح من الرمحة واملودة يوجب اخليار، وهو أوىل من البيع، كما أنَّ 
الشروط املشترطة يف النكاح أوىل بالوفاء من شروط البيع، وما ألزم اهللا 

قط، وال مغبوناً مبا غُر به وغُِبن به، ومن تدبر  مغروراً -e-ورسوله 
مقاصد الشرع يف مصادره وموارده وعدله وحكمته وما اشتمل عليه من 

، )٢()املصاحل مل خيف عليه رجحان هذا القول، وقربه من قواعد الشريعة
ومن تأمل فتاوى الصحابة والسلف، علم أنهم مل خيصوا الرد : (وقال أيضاً

وجعل ذا العيب غال الزماً يف عنق صاحبه مع (، )٣()ون عيببعيب د
شدة نفرته عنه، مما يعلم يقيناً أنَّ تصرفات الشريعة وقواعدها وأحكامها 

  .، واهللا تعاىل أعلم)٤()تأباه

                                 
  ٥/٤٥٤التهذيب) ١(
  ٥/١٦٦زاد املعاد ) ٢(
  ٥/١٦٧زاد املعاد ) ٣(
  )بتصرف(٥/١٦٩زاد املعاد ) ٤(
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٨٩٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .احلكم لو حدث العيب بعد العقد: املسألة الثَّانية] ٢٢٢[
  .)١( به الفسخ أنه ال ميلك:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
أبو بكر غالم اخلالل، والقاضي، وابن : واختاره من علماء احلنابلة أيضاً

  .)٣(، وصححه يف البلغة، وقدمه يف النظم)٢(البنا
  .)٥(وقول عند الشافعية إذا حدث بالزوجة ،)٤(وهو مذهب املالكية

  :أدلَّة هذا القول
أشبه احلادث أنه عيب حدث باملعقود عليه بعد لزوم العقد،  -١

                                 
   ٨/١٩٧،اإلنصاف٧/١٠٨،املبدع٢/٢٥،احملرر١٠/٦١املغين) ١(
هـ، مسع من أيب حممد ٣٩٦احلسن بن أمحد بن عبداهللا ابن البنا، ولد سنة : هو) ٢(

السكري، وتفقه على القاضي أيب يعلى وابن أيب موسى وأيب الفضل التميمي، ومسع 
شرح اخلرقي : أبو القاسم السمرقندي، ومن مصنفاتهمنه أبو احلسني بن الفراء و
-٢/٢٤٣طبقات احلنابلة:انظر ترمجته يف.(هـ٤٧١وشرح ارد، تويف سنة

  ) ٣١١-١/٣٠٩،املقصد األرشد٢٤٤
   ١٩٧-٨/١٩٦،اإلنصاف٧/١٠٨،املبدع٢/٢٥،احملرر١٠/٦١املغين) ٣(
ليل مع مواهب ،التاج واإلك٢١٥،القوانني الفقهية ص٢/٧٣عقد اجلواهر الثمينة) ٤(

، إال أنْ يبتلى الزوج بعد العقد جبنون أو ٣/٢٣٧،شرح الزرقاين ٣/٤٨٥اجلليل
  . جذام أو برص فللمرأة اخليار

،روضة ٤٥٧-٥/٤٥٦،التهذيب١٦/٢٦٦املهذب مع تكملة اموع للمطيعي) ٥(
  ٦/٣١١،نـهاية احملتاج٣/٢٠٤،املنهاج ومغين احملتاج٥/٥١٤الطالبني
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٨٩٥ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

  .)١(باملبيع
أنه إذا كان العيب يف الزوجة، فإنه ال تدليس منها، والطَّالق  -٢

  .)٢(بيد الزوج فيمكنه ختليص نفسه منها به
 بأنه بالطَّالق يتضرر بسقوط حقِّه يف نصف الصداق أو :وأجيب عنه

  .)٣(كله
  

  . أنه ميلك به الفسخ:القول اآلخر
  .)٥(واألظهر عند الشافعية ،)٤(لةوهو املذهب عند احلناب

  :أدلَّة هذا القول
أنه عيب يف النكاح يثبت اخليار مقارناً، فأثبته طارئاً،  -١

                                 
  ٧/١٠٨بدع،امل١٠/٦١املغين) ١(
  ٥/٤٥٧التهذيب) ٢(
  ٦/٣١١،نـهاية احملتاج٣/٢٠٤مغين احملتاج) ٣(
،شرح ٧/٢٠٢،معونة أويل النهى٨/١٩٦،اإلنصاف٧/١٠٨،املبدع١٠/٦٠املغين) ٤(

   ٣/٥١املنتهى
 التهذيب ،٦/٤٠٥،حلية العلماء١٦/٢٦٦املهذب مع تكملة اموع للمطيعي) ٥(

 ،٢٠٤-٣/٢٠٣ومغين احملتاج ،املنهاج ٥/٥١٤،روضة الطالبني ٤٥٧-٥/٤٥٦
العنة احلادثة بعد الدخول، فال متلك : ، واستثنوا من ذلك٦/٣١١نـهاية احملتاج

وهم يفرقون بني حصول العيب بالزوج أو بالزوجة، . بـها الزوجة الفسخ عندهم
  . واخلالف عندهم يف حدوثه بالزوجة
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٨٩٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(كالرق
أنه عقد على منفعة، فحدوث العيب بـها يثبت اخليار،  -٢

 .)٢(كاإلجارة
 .)٣(أنه قد وقع اليأس من اجلماع، وهو املقصود من النكاح -٣
حيصل به، كاملقاِرن، وال خالص للمرأة إال أنَّ الضرر  -٤

  .)٤(بالفسخ
 الذي يظهر يل رجحانه أنه ال ميلك الفسخ بالعيب الطارئ بعد :الترجيح

العقد؛ ألنَّ العقد هاهنا يكون الزماً للطرفني، فال ميكن فسخه إال 
  .بالطَّالق أو اخللع، واهللا تعاىل أعلم

  
  
  
  

                                 
  ٧/١٠٨،املبدع١٠/٦٠،املغين٥/٤٥٧التهذيب) ١(
  ٥/١٢٧،املمتع١٠/٦٠املغين) ٢(
  ٥/٤٥٦التهذيب) ٣(
   ٣/٢٠٣مغين احملتاج) ٤(
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  داقيف الــصــ: املبحث الثَّالث
  :وفيه ست مسائل

  .إذا تزوج نساء مبهر واحد، فكيف يقْسم املهر بينهن؟: املسألة األوىل
  .حكم النكاح إذا كان الصداق حمرماً: املسألة الثَّانية
حكم مطالبة الصغرية اليت ال تصلح لالستمتاع مبهرها، : املسألة الثَّالثة

  .ومنع نفسها قبل القبض
  .حلكم إذا تربعت املرأة بتسليم نفسها مث أرادت املنعا: املسألة الرابعة
  .احلكم إذا أعسر الزوج باملهر احلال قبل الدخول: املسألة اخلامسة
  .احلكم إذا أعسر الزوج باملهر احلال بعد الدخول: املسألة السادسة
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٨٩٩ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

إذا تزوج نساء مبهر واحد، فكيف يقْسم املهر : املسألة األوىل] ٢٢٣[
١(؟بينهن(.  

 أنه يقسم بينهن على قدر مهور :اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
٢(مثلهن(.  

  .)٦(والشافعية ،)٥(واملالكية ،)٤(احلنفية و،)٣(وهو املذهب عند احلنابلة
  :دليل هذا القول

أنَّ الصفقة اشتملت على شيئني خمتلفي القيمة، فوجب تقسيط العوض 

                                 
  .وكذا احلكم إذا خالعهن بعوض واحد) ١(
  ٨/٢٣٦،اإلنصاف٧/١٣٦،املبدع٥/١٥٩،املمتع١٠/١٧٤،املغين١/٢٦٣الـهداية) ٢(
 ،٧/١٣٦املبدع ،٥/٢٦٣الفروع ،٢/٣٢احملرر ،١٠/١٧٤املغين ،١/٢٦٣الـهداية) ٣(

  ٣/٦٥ملنتهى شرح ا ،٨/٢٣٦اإلنصاف
  ١/٣١١،الفتاوى الـهندية٥/٩٣،املبسوط١٨٧خمتصر الطحاوي ص) ٤(
 ،شرح اخلرشي وحاشية العدوي٣/٥١١التاج واإلكليل مع مواهب اجلليل)  ٥(

، وهذا ١/٤٣٦،جواهر اإلكليل٢/٣٠٦،الشرح الكبري وحاشية الدسوقي ٢/٢٦٦
ة يرون عدم جواز تزوج على القول بكراهة اجلمع يف عقد واحد، وإال فأكثر املالكي

  . اثنتني فأكثر مبهر واحد
 ،روضة الطالبني٥/٥٠١،التهذيب٩/٤٦٨،احلاوي٨/٢٨٣خمتصر املزين مع األم) ٦(

، وهذا على القول بصحة الصداق، وإال فاألظهر ٣/٢٢٧مغين احملتاج ،٥/٥٩٣
  .عندهم فساده

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٩٠٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(لو باع ِشقْصاً وسيفاًعليهما بالقيمة، كما 
  

  .يقْسم بينهن بالسوية: القول اآلخر
  .)٣(ووجه ضعيف عند الشافعية ،)٢(وهو وجه عند احلنابلة

  :أدلَّة هذا القول
أنه أضافه إليهن إضافة واحدة، فكان بينهن بالسواء، كما لو  -١

به لـهن أو أقر ٤(وهبه لـهن(.  
قياس على الـهبة واإلقرار قياس مع الفارق،  بأنَّ ال:وأجيب عنه    

 .)٥(فهما ليس فيهما قيمة يرجع إليها، وتقسم الـهبة عليها
أنَّ القول بتقسيطه يفضي إىل جهالة العوض لكل واحدة  -٢

  .)٦(منهن، وذلك يفسده
 بأنَّ إفضاءه إىل جهالة التفصيل، ال مينع الصحة إذا كان :وأجيب عنه

                                 
  ٥/١٥٩،املمتع١٧٥-١٠/١٧٤،املغين٥/٩٣املبسوط) ١(
 ،٧/١٣٧املبدع ،٥/٢٦٣الفروع ،٢/٣٢احملرر ،١٠/١٧٤املغين ،١/٢٦٣الـهداية) ٢(

  ٨/٢٣٦اإلنصاف
  ٥/٥٩٣،روضة الطالبني٨/٢٦١،٢٥٩،الوجيز وفتح العزيز٥/٥٠١التهذيب) ٣(
  ٧/١٣٧،املبدع٥/١٥٩،املمتع١٠/١٧٤املغين) ٤(
  ١٠/١٧٥املغين) ٥(
  ٥/١٥٩،املمتع١٠/١٧٤املغين) ٦(
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٩٠١ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

  .)١(معلوم اجلملة
  
  
  .حكم النكاح إذا كان الصداق حمرماً:  املسألة الثَّانية]٢٢٤[

  .)٢( أنَّ النكاح صحيح:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
 ،)٥(واحلنفية ،)٤(، هي املذهب عند احلنابلة)٣(وهو رواية عن اإلمام أمحد

  .)٦(والشافعية
  :أدلَّة هذا القول

يحاً، فوجب أنْ أنه نكاح لو كان عوضه صحيحاً كان صح -١
يكون صحيحاً وإنْ كان عوضه فاسداً، كما لو كان مغصوباً 

                                 
  ١٠/١٧٥املغين) ١(
  ٨/٢٤٥،اإلنصاف٥/٢٩١،شرح الزركشي٢/١١٥جهنيالروايتني والو) ٢(
  ) ٢/١١٥الروايتني والوجهني: انظر. (يعقوب بن خبتان: رواها عنه) ٣(
 ،٧/١٤٢املبدع ،٥/٢٩١،شرح الزركشي١٠/١١٦،املغين١/٢٦٢الـهداية) ٤(

  ٣/٦٧شرح املنتهى ،٨/٢٤٥اإلنصاف
ـهداية ،ال٢٧٨-٢/٢٧٧،بدائع الصنائع٥/٤٣،املبسوط١٨٧خمتصر الطحاوي ص) ٥(

  ٣/١٠٤املختار واالختيار ،٣/٢٣٨وفتح القدير
 ،١٦/٣٢٨،املهذب مع تكملة اموع للمطيعي٩/٣٩٥،احلاوي٥/٧٦األم) ٦(

  ٣/٢٢٥،املنهاج ومغين احملتاج٥/٤٧٦،التهذيب٥/٢٢٨الوسيط
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٩٠٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(أو جمهوالً
 .)٢(أنه عقد ال يفسد جبهالة العوض فال يفسد بتحرميه، كاخلُلْع -٢
أنَّ فساد العوض ال يزيد على عدمه، ولو عِدم كان العقد  -٣

 .)٣(صحيحاً، فكذلك إذا فسد
صحة النكاح، فالنكاح أنَّ صحة التسمية ليست من شروط  -٤

صحيح بغري تسمية املهر، فكذا مع فساد التسمية؛ ألنَّ ما كان 
 .)٤(فاسداً شرعاً فذكره كالسكوت عنه

أنَّ النكاح واملهر عقدان قد انفرد كل واحد منهما عن اآلخر،  -٥
  .)٥(فإذا فسد أحدمها مل يعترض الفساد على اآلخر

  
  :األقوال األخرى
  :لة ثالثة أقوالللعلماء يف املسأ

  . ما تقدم من اختيار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل ومن وافقه:أحدها

                                 
  ٥/١٦٧،املمتع١٠/١١٦،املغين٩/٣٩٥احلاوي) ١(
  ٧/١٤٢،املبدع٥/١٦٧،املمتع١٠/١١٦املغين) ٢(
،شرح ١٠/١١٦،املغين١٦/٣٢٨ مع تكملة اموع للمطيعياملهذب) ٣(

  ٥/٢٩١الزركشي
  ٥/٤٣املبسوط) ٤(
  ١١٦-٢/١١٥الروايتني والوجهني) ٥(
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٩٠٣ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

  . أنَّ النكاح فاسد:والقول الثَّاين
  .)٢(واإلمام مالك ،)١(وهو رواية عن اإلمام أمحد

  :أدلَّة هذا القول
كُم أَنْ (قول اهللا تعاىل  - ١ َء ذَِل ا را وم لَّ لَكُم أُِح و 

وأَم نيتبتغوا ِب ِح ساِف م ري ني غَ ِن ِص حم كُم   .)٣() اِل
لَّ باملال، وما س:وجه الداللة    ي م أنَّ اهللا تعاىل جعل اِحل

س مبال ي  .)٤(ل
 .)٥(أنه نكاح جِعل الصداق فيه حمرماً، فأشبه نكاح الشغار - ٢
 بأنَّ الفساد هنا مل حيصل ألجل املهر، وإنما حصل :وأجيب عنه   

 .)٦(ل التشريك يف البضعألج

                                 
 ،٧/١٤٢املبدع ،٨/٢٧،الشرح الكبري مع املغين١٠/١١٦،املغين١/٢٦٢الـهداية) ١(

 على إذا تزوج:، واملروي عن اإلمام أمحد ما قاله يف رواية املَروِذي٨/٢٤٥اإلنصاف
ومحل القاضي وابن . ترى استقبال النكاح؟ فأعجبه: مال غري طيب، فكرهه، فقلت

  .قدامة وابن أيب عمر وغريهم هذه الرواية على االستحباب
 ،مواهب اجلليل٢/٢٧،بداية اتهد٢٥١،الكايف ص٢/٧٥١،املعونة٢/٤١التفريع) ٢(

٣/٥٠٨  
  )٢٤(سورة النساء آية رقم) ٣(
  ٥/٢٩١شرح الزركشي،٢/٧٥٢املعونة) ٤(
  ٧/١٤٢،املبدع٥/١٦٧،املمتع١٠/١١٦املغين) ٥(
  ٢/١١٦،الروايتني والوجهني٩/٣٩٥احلاوي) ٦(
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٩٠٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 .)١(أنَّ النكاح ال بد فيه من مهر، وما رضيا به ال يكون مهراً - ٣
 بأنَّ فساد املهر ال يفسد النكاح، فيصحح مبهر :وأجيب عنه   

 .)٢(املثل
أنه عقد معاوضة، فيجب أنْ يبطل بفساد العوض، كالبيع  - ٤

  .)٣(واإلجارة
رق، فعقود املعاوضة يكون العوض  بأنه قياس مع الفا:وأجيب عنه    

مقصوداً منها؛ ألنَّ طريقها املغابنة واملكايسة، وأما النكاح فليس كذلك؛ 
  .)٤(ألنه مبين على املكارمة واملواصلة دون العوض

  . يفسخ قبل الدخول، ويثبت بعده:القول الثَّالث
  .)٥(وهو رواية عن اإلمام مالك

  :دليل هذا القول
 الدخول يكون الصداق قد وجب، فال يوجد املعىن الذي أنه إذا وقع

                                 
  ٥/٢٩١شرح الزركشي) ١(
  ٢/٧٥٢املعونة) ٢(
  ٢/١١٥،الروايتني والوجهني٢/٧٥٢املعونة) ٣(
  ٢/٧٥٢املعونة) ٤(
 ،٢/٢٧تهد،بداية ا٢٥١،الكايف ص٢/٧٥٢،املعونة٢/٤١،التفريع٢/١٧٠املدونة) ٥(

  ٣/٥٠٨مواهب اجلليل
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٩٠٥ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

  .)١(ألجله فسد النكاح قبل الدخول
 بأنَّ التفريق بني ما قبل الدخول وما بعده ال يصح، فإنَّ ما :وأجيب عنه

  .)٢(كان فاسداً قبل الدخول، فهو فاسد بعده، كنكاح ذوات احملارم
النكاح ولو كان املهر  الذي يظهر يل رجحانه  أنه يصح :الترجيح 

حمرماً، وذلك لقوة ما استدل به القائلون بالصحة من حيث النظر، واهللا 
  .تعاىل أعلم

  
  
حكم مطالبة الصغرية اليت ال تصلح لالستمتاع : املسألة الثَّالثة] ٢٢٥[

  .مبهرها، ومنع نفسها قبل القبض
  .)٣( أنَّ لـها ذلك:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

  .)٦(والشافعية ،)٥(واحلنفية ،)٤(املذهب عند احلنابلةوهو 

                                 
  ٢/٧٥٢املعونة) ١(
  ١٠/١١٦املغين) ٢(
  ٨/٣١٠،اإلنصاف١٠/١٦٩املغين) ٣(
  ٨/٣١٠اإلنصاف) ٤(
،الدر املنتقى مع جممع ٣/٣١٢،البحر الرائق٣/٢٤٩الـهداية مع فتح القدير) ٥(

  ١/٣٨٦،٣١١،فتاوى قاضيخان والفتاوى الـهندية١/٣٥٩األر
  ٣/٢٢٣مغين احملتاج) ٦(
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٩٠٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  :دليل هذا القول
  .)١(أنَّ املهر يف مقابلة البضع، وقد ملكه

  
  :األقوال األخرى

  :للعلماء يف املسألة ثالثة أقوال
  . ما تقدم من اختيار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل ومن وافقه:أحدها

  .طالبةليس لـها حق امل: القول الثَّاينو
  .)٢(وهو قول عند احلنابلة

  :أدلَّة هذا القول
  .مل أقف له على دليل

  . لـها املطالبة بنصف الصداق:القول الثَّالث
  .)٣(وهو قول شيخ اإلسالم بن تيمية من احلنابلة

  :دليل هذا القول
أنَّ النصف يستحق بإزاء احلبس، وهو حاصل بالعقد، والنصف األخر 

                                 
  ١٠/١٦٩املغين) ١(
  ٨/٣١٠اإلنصاف) ٢(
  ٨/٣١٠اإلنصاف) ٣(
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٩٠٧ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

  . )١(ستحق إال بالتمكنيبإزاء الدخول، فال ي
  
  
احلكم إذا تربعت املرأة بتسليم نفسها مث : املسألة الرابعة] ٢٢٦[

  .أرادت املنع
  .)٢(أنَّ لـها ذلك: اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

  .)٤(وقول أيب حنيفة ،)٣(وهو وجه عند احلنابلة
  :أدلَّة هذا القول

ت أنْ متتنع منه قبل أنه تسليم يوجبه عليها عقد النكاح، فملك -١
  .)٥(قبض صداقها، كما لو مل تتربع بتسليم نفسها

 بأنه قياس مع الفارق؛ ألنها هنا قد سلمت نفسها، :وأجيب عنه   

                                 
  ٨/٣١١اإلنصاف) ١(
 ،٢/٣٨احملرر ،١٠/١٧١املغين ،١/٢٦٥الـهداية ،٢/١٢٦الروايتني والوجهني) ٢(

  ٨/٣١٢، اإلنصاف٧/١٧٦املبدع ،٥/٢٠٣املمتع
،قواعد ابن رجب ٥/٢٠٣،،املمتع١٠/١٧١،املغين٢/١٢٦الروايتني والوجهني) ٣(

  ٨/٣١٢،اإلنصاف٧/١٧٦، املبدع)١٣٤(ة رقم القاعد٢٩٠ص
 ،٣/٢٤٩،الـهداية وفتح القدير٢/٢٨٩،بدائع الصنائع١٨٨خمتصر الطحاوي ص) ٤(

  ١/٣٥٨،جممع األر ٣/٣١٢البحر الرائق
  ٧/١٧٦،املبدع٥/٢٠٣،،املمتع١٠/١٧١املغين) ٥(
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٩٠٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 .)١(فال يصح قياسها على من مل تسلم نفسها
 فلها أنها مل تستوف بدل بضعها مع ثبوت املطالبة لـها به، -٢

 .)٢(قد وطئهايكن  أنْ متنع نفسها، كما لو مل
 بأنه قياس مع الفارق، فهي هنا قد سلمت ما يستقر :وأجيب عنه   

به املهر، وأما قبل الوطء فإنها مل تسلم ما يستقر به الوطء، فيجوز 
 .)٣(لـها الرجوع فيه

ت املوجودة يف امللك، فإذا سلمت أأنَّ املهر مقابل جبميع الوط -٣
 الباقي، كما لو بعض املعقود عليه ال يسقط حقها يف حبس

  .)٤(سلم البائع بعض املبيع
 بأنَّ املهر يستباح به كل وطء، لكنه قد استقر بالوطء :وأجيب عنه    

األول، فقام فيه مقام كل وطء، كما لو ارتدت بعد الوطء األول فإنَّ 
  .)٥(ذلك ال يؤثر يف سقوط املهر، وإنْ مل يستوف كل وطء يف النكاح

  
  .ها ذلك ليس لـ:القول اآلخر

                                 
  ٧/١٧٦املبدع) ١(
  ٢/١٢٦الروايتني والوجهني) ٢(
  ٩/٥٣١احلاوي) ٣(
  ١/٣٥٨رجممع األ) ٤(
  ٩/٥٣١احلاوي) ٥(
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٩٠٩ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

وقول أيب يوسف  ،)٣(والشافعية ،)٢(واملالكية ،)١(وهو املذهب عند احلنابلة
  .)٤(وحممد من احلنفية
  :دليل هذا القول

ـها أنْ  لعوض برضا املسلِّم، فلم يكن ل لتسليم استقر به ا أنَّ ا
ع املبيع بائ ل   .)٥(متتنع منه بعد ذلك، كما لو سلَّم ا

س مع:وأجيب عنه بائع سلَّم كل املبيع فال  بأنه قيا ل لفارق، فا  ا
                                 

 ،،٢/٣٨احملرر ،١٠/١٧١املغين ،١/٢٦٥الـهداية ،٢/١٢٦الروايتني والوجهني) ١(
، ٨/٣١٢، اإلنصاف ٧/١٧٦،املبدع٢٩٠قواعد ابن رجب ص ،٥/٢٠٣املمتع

  ٣/٨٤شرح املنتهى
 ،١/٤٣١،خمتصر خليل وجواهر اإلكليل٢٠٧،القوانني الفقهية ص٢/١١١اإلشراف) ٢(

،الشرح الكبري ٣/٢٥٨،شرح اخلرشي ٣/٥٠١ل مع مواهب اجلليلالتاج واإلكلي
، على أنَّ املراد بالتربع التمكني من الوطء، ٢٩٨-٢/٢٩٧وحاشية الدسوقي

ويستثىن منه عندهم أنْ يستحق الصداق من يدها بعد الوطء فلها االمتناع، وإنْ 
  .  كان املراد هو التمكني من الدخول بدون وطء فلها منع نفسها عندهم

 ،حلية العلماء١٦/٣٣٩،املهذب مع تكملة اموع للمطيعي٩/٥٣٠احلاوي) ٣(
 ،٥/٥٨٤،روضة الطالبني ٨/٢٤٦،فتح العزيز٥٢٢-٥/٥٢١التهذيب ،٦/٤٦١

، على أنَّ املراد بالتربع التمكني من الوطء أيضاً، وإنْ ٣/٢٢٣املنهاج ومغين احملتاج
  .ها منع نفسها عندهمكان املراد هو التمكني من الدخول بدون وطء فل

 ،٣/٢٤٩،الـهداية وفتح القدير٢/٢٨٩،بدائع الصنائع١٨٨خمتصر الطحاوي ص) ٤(
  ١/٣٥٨،جممع األر ٣/٣١٢البحر الرائق

  ٨/٢٤٦،فتح العزيز١٠/١٧١،املغين٢/٢٨٩،بدائع الصنائع٢/١١١اإلشراف) ٥(
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٩١٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

ا الزوجة فلم تسلِّم كل املعقود  ميلك الرجوع فيما سلَّم، وأم
ضع،  ب ل بعض؛ ألنَّ املعقود عليه منافع ا ل لبعض دون ا عليه بل ا
وما سلمت كل املنافع بل بعضها، فهي باملنع متتنع عن تسليم 

ذا  بائع إ ل ـها ذلك، كا سلَّم بعض ما مل حيصل تسليمه، فكان ل
لباقي ليستويف  س ا لثمن، كان له حق حب يفاء ا املبيع قبل است

لثمن   .)١(ا
ألول:ويناقش ث للقول ا ل ثَّا ل لدليل ا   . مبا أجيب به عن ا
س للمرأة االمتناع من :الترجيح ي  الذي يظهر يل رجحانه أنه ل

ربعت به؛ ألنها سلمت نفسها  تسليم نفسها لزوجها بعد أنْ ت
ناعها، برضاها، واستق ـها بذلك املهر، فسقط بذلك امت ر ل

ـها املهر يف ذمة زوجها، واهللا تعاىل أعلم ت ل   . وثب
  
  
احلكم إذا أعسر الزوج باملهر احلال قبل : املسألة اخلامسة] ٢٢٧[

  .الدخول
  .)٢( أنه ليس للزوجة الفسخ قبل الدخول:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

                                 
  ٢٩٠-٢/٢٨٩بدائع الصنائع) ١(
  ٨/٣١٣،اإلنصاف٧/١٧٧،املبدع١٠/١٧٢املغين) ٢(
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٩١١ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

  .)١(وهو قوي:ابن قدامة، وقال املرداوي: يضاًواختاره من علماء احلنابلة أ
  .)٢(وهو وجه عند الشافعية

  :أدلَّة هذا القول
  .)٣(أنه دين، فلم ينفسخ باإلعسار، كالنفقة -١
  .)٤(أنَّ تأخريه ليس فيه ضرر جمحف، فأشبه نفقة اخلادم -٢

  
  . أنَّ لـها الفسخ:القول اآلخر

  .)٧(والشافعية ،)٦(واملالكية ،)٥(وهو املذهب عند احلنابلة
  :أدلَّة هذا القول

                                 
  ٥/٢٩١،تصحيح الفروع٧/١٧٧،املبدع١١/٣٦٨املغين) ١(
  ٧/٢١٥،نـهاية احملتاج٣/٤٤٤،املنهاج ومغين احملتاج٦/٤٩٥حلية العلماء) ٢(
  ٧/١٧٧،املبدع١١/٣٦٨املغين) ٣(
  ١١/٣٦٨املغين) ٤(
 ،٧/١٧٧املبدع ،٥/٢٩١الفروع ،٢/٣٨احملرر ،١٠/١٧٢املغين ،١/٢٦٥الـهداية)  ٥(

  ٣/٨٥نتهى ،شرح امل٨/٣١٣اإلنصاف
،شرح ٥٠٦-٣/٥٠٢،التاج واإلكليل ومواهب اجلليل٢٥٥،الكايف ص٢/٧٩التفريع) ٦(

، وذلك عندهم بعد أنْ يؤجله احلاكم ثالثة ٢/٢٩٩،الشرح الكبري ٣/٢٥٩اخلرشي
  . أسابيع إلثبات عسره، مث إذا ثبت عسره  أجل ثالثة عشر شهراً

،املنهاج ومغين ٦/٤٩٥ العلماء،حلية١٦/٣٧٧املهذب مع تكملة اموع للمطيعي) ٧(
  ٧/٢١٥،نـهاية احملتاج٣/٤٤٤احملتاج
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٩١٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

أنه تعذر الوصول إىل عوض العقد قبل تسليم املعوض، فكان  -١
لـها الفسخ، كما لو أعسر املشتري بالثمن قبل تسليم 

  .)١(املبيع
أنه عقد معاوضة يلحقه الفسخ، فجاز فسخه باإلفالس  -٢

  .)٢(بالعوض، كالبيع
رق، فالثمن كل مقصود البائع،  بأنه قياس مع الفا:وأجيب عنه    

والعادة تعجيله، والصداق فضلة وِنحلة، ليس هو املقصود يف النكاح، 
ولذلك ال يفسد النكاح بفساده، وال بترك ذكره، والعادة تأخريه، 
وكذلك أكثر من يشتري بثمن حال يكون موسراً به، وليس األكثر أنَّ 

  .)٣(من تزوج مبهر يكون موسراً به
الذي يظهر يل رجحانه  أنَّ للزوجة الفسخ إذا أعسر الزوج : رجيح الت

باملهر قبل الدخول، فال جترب على إيفاء الزوج حقَّه بتسليم نفسها له مع 
  .تعذر وفائه حبقها الواجب لـها بالعقد حاال، واهللا تعاىل أعلم

  
  

                                 
  ٣/٤٤٤،مغين احملتاج٥/٢٠٤،،املمتع١٠/١٧٢املغين) ١(
  ١٦/٣٢٨املهذب مع تكملة اموع للمطيعي) ٢(
  ١١/٣٦٩املغين) ٣(
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٩١٣ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

د احلكم إذا أعسر الزوج باملهر احلال بع: املسألة السادسة] ٢٢٨[
  .الدخول

  .)١(أنه ليس للزوجة الفسخ بعد الدخول: اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)٢(ابن قدامة، واملرداوي: واختاره من علماء احلنابلة أيضاً

  .)٤(واألظهر عند الشافعية ،)٣(وهو مذهب املالكية
  :دليل هذا القول

 كالبيع بعد أنَّ البضع صار كاملستهلك بالوطء، فلم تفسخ باإلفالس،
  .)٥(هالك السلعة

  
  . أنَّ لـها الفسخ:القول اآلخر

ول ــوق ،)٦(ةــلـابـنـحـد الـنـب عــذهـمـو الـوه
                                 

  ٨/٣١٣،اإلنصاف٢/٣٨،احملرر١١/٣٦٨املغين) ١(
  ٥/٢٩٢،تصحيح الفروع١١/٣٦٨املغين) ٢(
 ،٢/٢٥٩،شرح اخلرشي٣/٥٠٢،التاج واإلكليل مع مواهب اجلليل٢/٧٩التفريع) ٣(

  ٢/٢٩٩الشرح الكبري وحاشية الدسوقي 
،املنهاج ومغين ٦/٤٩٥،حلية العلماء١٦/٣٧٧املهذب مع تكملة اموع للمطيعي) ٤(

  ٧/٢١٥،نـهاية احملتاج٣/٤٤٤احملتاج
  ١٦/٣٧٧املهذب مع تكملة اموع للمطيعي) ٥(
 ،٨/٣١٣اإلنصاف ،٧/١٧٧املبدع ،٥/٢٩١الفروع ،٢/٣٨احملرر ،١٠/١٧٢املغين) ٦(

  ٣/٨٥شرح املنتهى
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٩١٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(عند الشافعية
  :أدلَّة هذا القول

  .)٢(أنه تعذر الوصول إىل العوض -١
أنَّ البضع ال يتلف بوطء واحد، فجاز الفسخ والرجوع  -٢

  .)٣(إليه
ذا أعسر الزوج باملهر  الذي يظهر :الترجيح  يل رجحانه  أنه إ

ـها حق الفسخ، بل عليها أن تنتظر لعلَّ  س ل بعد الدخول فلي
ـها، وقد قال  اهللا أن ييسر لزوجها ويتمكن من دفع املعجل ل

ٍة(اهللا تعاىل  رسيلَى م رةٌ ِإ ٍة فَنِظ رسنْ كَانَ ذُو ع :  أي)٤()  وِإ
احلث على انظار املعسر، فقد إىل يسار، كما ورد يف السنة 

بو قتادة  (: يقولeمسعت رسول اهللا :  قالtروى أ )ه من س ر
لقيامة فلينفِّ ضع أنْ ينجيه اهللا من كرب يوم ا س عن معسر أو ي

)عنه ر زوجها وتقف )٥( أخرجه مسلم) ، فعلى الزوجة أنْ تنِظ

                                 
،املنهاج ومغين ٦/٤٩٥،حلية العلماء١٦/٣٧٧املهذب مع تكملة اموع للمطيعي) ١(

  ٧/٢١٥،نـهاية احملتاج٣/٤٤٤احملتاج
   ٣/٨٥شرح املنتهى) ٢(
  ٣/٤٤٤،مغين احملتاج١٦/٣٧٧املهذب مع تكملة اموع للمطيعي) ٣(
  )٢٨٠(سورة البقرة آية رقم) ٤(
كتاب املساقاة واملزارعة باب فضل إنظار املعسر )مع النووي٢٢٧-١٠/٢٢٦(مسلم) ٥(

= 
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٩١٥ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

ق زوجها وقت حمنته بل تشد  را أىب ِف إىل جانبه؛ ألنَّ الكرمية ت
  .، واهللا تعاىل أعلم)١(زره وتساعدهأ
 

                                  
=  

  .والتجاوز يف االقتضاء من املوسر واملعسر
  ٣٤٦-٣٤٥أحكام الصداق يف الشريعة اإلسالمية ص) ١(
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ع: املبحث الرابع   يف اخلُلْ
  :وفيه ثالث مسائل

  .اشتراط الرجعة يف اخلُلْع: املسألة األوىل
احلكم إذا قدر الزوج للوكيل العوض يف اخلُلْع فنقص : املسألة الثَّانية

  .منه
املرأة بأقل من هل لوكيل الزوج يف اخلُلْع أنْ خيالع : املسألة الثَّالثة

  .مهرها عند اإلطالق؟
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٩١٩ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

  .اشتراط الرجعة يف اخلُلْع: املسألة األوىل] ٢٢٩[
  .)١( أنه يبطل الشرط ويصح اخلُلْع:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

وقول عند ، )٣(واملشهور عند املالكية ،)٢(وهو املذهب عند احلنابلة
  .)٤(الشافعية

  :أدلَّة هذا القول
 اخلُلْع ال يفسد بكون عوضه فاسداً، فال يفسد بالشرط أنَّ -١

  .)٥(الفاسد، كالنكاح
أنه لفظ يقتضي البينونة، فإذا شرط الرجعة معه بطل الشرط،  -٢

 .)٦(كالطَّالق الثالث
أنَّ اشتراط الرجعة ينايف مقتضى العقد، فلم يصح، كما لو  -٣

                                 
  ٨/٣٩٦،اإلنصاف١٠/٢٧٩املغين) ١(
 ،٨/٣٩٦اإلنصاف ،٧/٢٢٨املبدع ،٥/٣٤٦ع،الفرو٢/٤٥،احملرر١/٢٧٣الـهداية) ٢(

  ٣/١١٠شرح املنتهى
،شرح زروق ١/٤٦٧،خمتصر خليل وجواهر اإلكليل٢٧٧،الكايف ص٢/٨٧١املعونة) ٣(

  ٢/٣٥١، الشرح الكبري٢/٨٢وشرح ابن ناجي
روضة  ،٥/٥٥٨،التهذيب٢٤١التنبيه ص ،٨/٢٩٠خمتصر املزين مع األم) ٤(

  ٣/٢٧١جاملنهاج ومغين احملتا ،٥/٧٠٠الطالبني
  ٣/٢٧١،مغين احملتاج٧/٢٢٨،املبدع١٠/٢٧٩املغين) ٥(
  ٥/٢٦١،املمتع١٠/٢٧٩املغين) ٦(
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٩٢٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(اشترط يف النكاح أنْ ال يطأ
  

  .)٢( أنه يصح الشرط ويبطل العوض:القول اآلخر
واألظهر عند  ،)٤(ورواية عند املالكية ،)٣(وهو وجه عند احلنابلة

  .)٥(الشافعية
  :أدلَّة هذا القول

أنَّ شرط العوض والرجعة يتنافيان، فيسقطان، ويبقى جمرد  -١
 .)٦(الطَّالق، فتثبت الرجعة باألصل ال بالشرط

يف مقتضاه، فأبطله، كما لو شرط أنْ أنه شرط يف العقد ما ينا -٢
  .)٧(ال يتصرف يف املبيع

                                 
  ٥/٢٦١،املمتع٢/٨٧١املعونة) ١(
  )٧/٢٢٨املبدع:انظر.(أي أنه يقع طالقاً رجعياً بال عوض) ٢(
  ٨/٣٩٦،اإلنصاف٧/٢٢٨،املبدع٥/٣٤٦،الفروع٢/٤٥،احملرر١/٢٧٣الـهداية) ٣(
مواهب  ،٢/٨٢شرح ابن ناجي ،٢٧٧الكايف ص ،٢/٨٧١عونةامل ،٢/٨٣التفريع) ٤(

  ٤/٢٥اجلليل
 ،٥/٥٥٨،التهذيب٥/٣٣٠،الوسيط٢٤١التنبيه ص ،٨/٢٩٠خمتصر املزين مع األم) ٥(

  .، وعليها مهر املثل عندهم٣/٢٧١، املنهاج ومغين احملتاج٥/٧٠٠روضة الطالبني
  ٣/٢٧١،مغين احملتاج٧/٢٢٨،املبدع٥/٢٦١املمتع) ٦(
  ١٠/٢٧٩املغين) ٧(
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٩٢١ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

احلكم إذا قدر الزوج للوكيل العوض يف اخلُلْع : املسألة الثَّانية] ٢٣٠[
  .فنقص منه

  .)١( أنه ال يصح اخلُلْع:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)٤(عيةواألظهر عند الشاف ،)٣(واملالكية ،)٢(وهو املذهب عند احلنابلة

  :أدلَّة هذا القول
أنه خالف موكِّله، فلم يصح تصرفه، كما لو وكَّله يف خلْع  -١

  )٥(.امرأة فخالع أخرى
أنه مل يأذن له يف اخلُلْع بـهذا العوض، فلم يصح منه،  -٢

 .)٦(كاألجنيب
طلِّقها على : أنه أوقع طالقاً غري مأذون فيه، كما لو قال له -٣

                                 
  ٨/٤٢٠،اإلنصاف٧/٢٤٤،املبدع١٠/٣١٦،املغين٢/١٣٩الروايتني والوجهني) ١(
 ،٢/٤٨احملرر ،١٠/٣١٦املغين ،١/٢٧٤الـهداية ،٢/١٣٩الروايتني والوجهني) ٢(

  ٣/١١٧،شرح املنتهى٨/٤٢٠، اإلنصاف٧/٢٤٤املبدع ،٥/٣٥٨الفروع
 ،٤/٣٢ اجلليل،التاج واإلكليل ومواهب١/٤٦٩خمتصر خليل وجواهر اإلكليل) ٣(

، وهذا إذا مل يتمه الوكيل أو املرأة، ٢/٣٥٥،حاشية الدسوقي١/٤٤٥الشرح الصغري
  . وإال فإنه يقع اخلُلْع ويلزم الزوج

 ،٨/٤٢١،فتح العزيز٥/٥٧٩،التهذيب٥/٣٢٧،الوسيط٢٤١،التنبيه ص٥/٢٢٠األم) ٤(
  ٣/٢٦٦،املنهاج ومغين احملتاج٥/٦٩٥روضة الطالبني

  ٧/٢٤٤املبدع،١٠/٣١٦املغين) ٥(
  ٥/٢٧٨،املمتع١٠/٣١٦املغين) ٦(
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٩٢٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 .)١( فطلَّقها على ثوب،عبد
القياس على ما إذا وكَّله ببيع شيء بألف فباعه بأقل، أو بغري  -٤

  .)٢(جنس ما مسى ال يصح البيع، فكذا اخلُلْع
  

  . أنه يصح اخلُلْع، ويرجع على الوكيل بالنقص:القول اآلخر
  .)٤(وقول عند الشافعية ،)٣(وهو وجه عند احلنابلة

  :أدلَّة هذا القول
  .)٥( ال تبطل اخلُلْع، كما لو أطلقأنَّ املخالفة يف قدر العوض -١
أنَّ أصل اخلُلْع مأذون فيه، واملخالفة يف العوض، فأشبه ما لو  -٢

 .)٦(خالعه على عوض فاسد

                                 
  ٢/١٣٩الروايتني والوجهني) ١(
  ٥/٥٧٩التهذيب) ٢(
 ،٢/٤٨احملرر ،١٠/٣١٦املغين ،١/٢٧٤دايةاهل ،٢/١٣٩الروايتني والوجهني)٣(

، ويرجع على الوكيل بالنقص ٨/٤٢٠، اإلنصاف ٧/٢٤٤املبدع ،٥/٣٥٨الفروع
  .عندهم

، وعليها ٣/٢٦٦،املنهاج ومغين احملتاج٥/٦٩٥بني،روضة الطال٨/٤٢١فتح العزيز) ٤(
  .مهر املثل عندهم

  ٧/٢٤٤،املبدع٥/٢٧٨،املمتع١٠/٣١٦املغين) ٥(
  ٨/٤٢١فتح العزيز) ٦(
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٩٢٣ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

أنَّ البيع يصح مع خمالفة الوكيل يف مقدار الثمن، فكذلك يف  -٣
 .)١(اخلُلْع

أنه أمكن اجلمع بني : والدليل على الرجوع بالنقص على الوكيل -٤
  .)٢(ف ودفع الضرر، فوجب، كما لو مل خيالفتصحيح التصر

 الذي يظهر يل رجحانه أنه يصح اخلُلْع ويرجع بالنقص على :الترجيح
 لتصرف الوكيل، وإكمال حلق املوكِّل، اًالوكيل؛ ألنَّ يف ذلك تصحيح

والوكيل هو الذي نقص فيما قدر له الزوج فيكون عليه تكميل هذا 
  . منه، واهللا تعاىل أعلمالنقص؛ ألنه حادث بفعل

  
  
هل لوكيل الزوج يف اخلُلْع أنْ خيالع املرأة بأقل : املسألة الثَّالثة] ٢٣١[

  .من مهرها عند اإلطالق؟
  .)٣( أنه ال يصح اخلُلْع:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
ابن قدامة، وابن أيب عمر، وهو ظاهر : واختاره من علماء احلنابلة أيضاً

  .)٤(قول القاضي
                                 

  ٥/٢٧٨املمتع) ١(
  ٧/٢٤٤املبدع) ٢(
  ٨/٤٢٠،اإلنصاف٤٠٨قواعد ابن رجب ص) ٣(
 ،٤٠٨قواعد ابن رجب ص ،٨/٢٢٧الشرح الكبري البن أيب عمر ،١٠/٣١٦املغين) ٤(

= 
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٩٢٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)٢(وقول عند الشافعية ،)١(وهو مذهب املالكية
  :أدلَّة هذا القول

أنه خالف موكِّله، فلم يصح تصرفه، كما لو وكَّله يف خلْع  -١
  .)٣(امرأة فخالع أخرى

أنه مل يأذن له يف اخلُلْع بـهذا العوض، فلم يصح منه،  -٢
  .)٤(كاألجنيب

  
  :األقوال األخرى

  :ثة أقوالللعلماء يف املسألة ثال
  . ما تقدم من اختيار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل ومن وافقه:أحدها

  . أنه يصح اخلُلْع:والقول الثَّاين
                                  

=  
  ٨/٤٢٠اإلنصاف

 ،٤/٣٢،التاج واإلكليل ومواهب اجلليل١/٤٦٩خمتصر خليل وجواهر اإلكليل) ١(
، بعد أنْ حيلف الزوج أنه أراد خلْع ٢/٣٥٥،حاشية الدسوقي١/٤٤٥الشرح الصغري

  .املثل، وبشرط أنْ ال يتمه الوكيل أو املرأة، وإال فإنه يقع اخللع ويلزم الزوج
،املنهاج ٥/٦٩٥،روضة الطالبني٥/٥٧٩،التهذيب٤٢١-٨/٤٢٠عزيزالوجيز وفتح ال) ٢(

  ٣/٢٦٦ومغين احملتاج
  ١٠/٣١٦املغين) ٣(
  ١٠/٣١٦املغين) ٤(
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٩٢٥ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

  .)٢(واألظهر عند الشافعية ،)١(وهو املذهب عند احلنابلة
  :أدلَّة هذا القول

  .)٣(أنَّ املخالفة يف قدر العوض ال تبطل اخلُلْع، كما لو أطلق -١
  .)٤( معاوضة، أشبه البيعأنَّ اخلُلْع عقد -٢

  . أنَّ الزوج خيير بني قبوله ناقصاً وبني رده وله الرجعة:القول الثَّالث
  .)٦(وقول عند الشافعية ،)٥(وهو احتمال عند احلنابلة

  :أدلَّة هذا القول
أنَّ احلق للزوج، فإذا رضي بدونه، وجب أنْ يصح اخلُلْع، وإنْ  -١

يكون قد وقع والعوض مردود، فله مل يرض به فإنَّ الطَّالق 

                                 
قواعد ابن رجب  ،٥/٣٥٨الفروع ،٢/٤٨احملرر ،١٠/٣١٧املغين ،١/٢٧٣دايةاهل) ١(

ويرجع على ، ٣/١١٧،شرح املنتهى٨/٤١٩اإلنصاف، ٧/٢٤٤املبدع ،٤٠٨ص
  .حيتمل أنه جيب مهر املثل:  م، وقيلالوكيل بالنقص عنده

،روضة ٥/٥٧٩،التهذيب٤٢١-٨/٤٢٠،الوجيز وفتح العزيز٢٤١التنبيه ص) ٢(
  .، وعليها مهر املثل عندهم٣/٢٦٦املنهاج ومغين احملتاج ،٥/٦٩٥الطالبني

  ١٠/٣١٦املغين) ٣(
  ٧/٢٤٤،املبدع٥/٢٧٨املمتع) ٤(
 ،٨/٢٢٨البن أيب عمر،الشرح الكبري ١٠/٣١٧،املغين١/٢٧٣الـهداية) ٥(

  ٨/٤٢٠، اإلنصاف٤٠٨قواعد ابن رجب ص ،٧/٢٤٤املبدع
 ،٥/٥٧٩التهذيب ،٤٢١-٨/٤٢٠،الوجيز وفتح العزيز٢٤١،التنبيه ص٥/٢١٩األم) ٦(

  ٥/٦٩٥روضة الطالبني
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٩٢٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(الرجعة بأصل الطَّالق
أنه ال ميكن إجبار الزوج على املسمى؛ ألنه دون ما يقتضيه  -٢

اإلذن، وال ميكن إجبارها على املقدر؛ ألنه فوق ما رضيت به، 
  .)٢(فلزم اندفاع املال

الزوج أطلق  الذي يظهر يل رجحانه أنَّ اخلُلْع يصح؛ ألنَّ :الترجيح
  .العوض ومل حيدده، فلم خيالف قوله الوكيل، واهللا تعاىل أعلم

                                 
  ٧/٢٤٤،املبدع٥/٢٧٨املمتع) ١(
  ٨/٤٢١فتح العزيز) ٢(
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الطَّالق: الفصل الثَّاني   يف 
  :وفيه سبع عشرة مسألة

  .حكم طالق الصيب املميز العاقل: املسألة األوىل
  .صريح لفظ الطَّالق: املسألة الثَّانية
  .هذا طالقك؟: ته وقالهل يقع الطَّالق إذا لطم امرأ: املسألة الثَّالثة
  .أنا منك طالق؟: هل يقع الطَّالق بقوله: املسألة الرابعة
ونوى موجبه عند . أنِت طالق طلقة يف طلقتني: إنْ قال: املسألة اخلامسة

  .احلساب فكم يقع؟
  .فكم يقع؟. أنِت طالق ثالثة أنصاف طلقتني: إنْ قال: املسألة السادسة
  .ستثناء من عدد الطَّالقحكم اال: املسألة السابعة
  .واستثىن واحدة بقلبه. نسائي طوالق: احلكم إذا قال: املسألة الثَّامنة

بفتح (أنِت طالق أنْ قمت : إذا قال النحوي: املسألة التاسعة
  .فهل يقع طالقه؟). الـهمزة

كلما ولدِت : وقوع الطلقة الثَّالثة إذا قال لزوجته: املسألة العاشرة
  . فولدت ثالثة أوالد واحداً بعد آخر حبمل واحد.فأنِت طالق

فمات . أنِت طالق إنْ شاء زيد: احلكم إذا قال: املسألة احلادية عشرة
  .أو جن قبل املشيئة

هل تعود الصفة املعلَّق عليها الطَّالق يف النكاح : املسألة الثَّانية عشرة
.إذا وجدت يف زمن البينونة؟ الثَّاين
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احلكم إذا تبين أنَّ املطلَّقة غري اليت وقعت عليها : الثة عشرةاملسألة الثَّ

  .القرعة
: إذا نادى امرأته فأجابته امرأته األخرى فقال: املسألة الرابعة عشرة

  .فعلى من يقع الطَّالق؟. أنِت طالق
  .تزوجتها أو نكحتها؟: هل حتصل الرجعة بقوله: املسألة اخلامسة عشرة

  .هل حتصل الرجعة بالوطء؟:  عشرةاملسألة السادسة
  .حكم االرجتاع يف الردة: املسألة السابعة عشرة
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٩٢٩ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

  .حكم طالق الصيب املميز العاقل: املسألة األوىل] ٢٣٢[
  .)١( أنه يصح طالق الصيب املميز العاقل:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

ومن مفردات  ،)٣( احلنابلةواملذهب عند ،)٢(وهو رواية عن اإلمام أمحد
  .)٤(املذهب احلنبلي
  :أدلَّة هذا القول

كل طالق ((: eقال رسول اهللا :  قالtحديث أيب هريرة  -١
 أخرجه ))جائز إال طالق املعتوه املغلوب على عقله

  .)٥(الترمذي

                                 
  ٨/٤٣١،اإلنصاف١٠/٣٤٩املغين) ١(
عبداهللا وصاحل وابن منصور واحلسن بن ثواب واألثرم :منهماجلماعة، : رواها عنه) ٢(

النكاح -مسائل ابن الكوسج:انظر.(وابن هاىنء والفضل بن زياد وحرب وامليموين
،مسائل ١/٢٣٠،مسائل ابن هانئ١/٣٤٥مسائل صاحل ،٦١٤،٢٧٩ ص-والطالق

  )٨/٤٣١،اإلنصاف١٠/٣٤٩،املغين٢/١٥٨،الروايتني والوجهني ٣/١١٤٨عبداهللا
 ،٧/٢٥١املبدع ،٥/٣٨٨شرح الزركشي ،٥/٣٦٣الفروع ،٢/٣لـهدايةا) ٣(

  ٣/١١٩شرح املنتهى ،٨/٤٣١اإلنصاف
  ١٩٤،الفتح الرباين ص٢/٥٣٨،املنح الشافيات٨/٤٣١اإلنصاف) ٤(
. كتاب الطَّالق واللعان باب ما جاء يف طالق املعتوه)١١٩١ح٣/٤٩٦(الترمذي) ٥(

وعطاء بن . ديث عطاء بن عجالنهذا حديث ال نعرفه مرفوعاً إال من ح: وقال
. ضعيف جداً): ٩/٣٠٥(وقال احلافظ يف الفتح .  عجالن ضعيف ذاهب احلديث

  .ضعيف، والصواب يف احلديث الوقف):٢٠٤٢ح٧/١١٠(وقال األلباين يف اإلرواء
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٩٣٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

: eقال النيب : حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما قال -٢
 .)١(اجه أخرجه ابن م))الطَّالق ملن أخذ بالساق((

أنه طالق من عاقل صادف حمل الطَّالق فوقع، كطالق  -٣
 .)٢(البالغ

  .)٣(أنه يعقل الطَّالق، أشبه البالغ -٤
  

  . أنه ال يصح طالقه:القول اآلخر
يـوه د ـنـه عـووج د،ـمـام أحـن اإلمـة عـو روا
لـاحل ، )٦(كيةـالـوامل ،)٥(ةـيـفـنـب احلــذهـوم ،)٤(ةـناب

                                 
 )٧/٣٦٠(والبيهقي .كتاب الطَّالق باب طالق العبد)٢٠٨١ح١/٦٧٢(ابن ماجه) ١(

وحسنه .وروي من وجه آخر مرفوعاً وفيه ضعف:- مرسلةبعد أنْ ذكر رواية-وقال
  .مبجموع طرقه) ٢٠٤١ح٧/١٠٧( األلباين يف اإلرواء

  ١٠/٣٤٩املغين) ٢(
  ٢/١٥٩الروايتني والوجهني) ٣(
 ،٢/٥٠احملرر ،١٠/٣٤٩املغين ،٢/٣دايةاهل ،٢/١٥٨الروايتني والوجهني) ٤(

  ٨/٤٣١افاإلنص ،٧/٢٥١، املبدع٥/٣٨٩شرح الزركشي ،٥/٣٦٣الفروع
الـهداية وفتح  ،٣/١٠٠بدائع الصنائع ،١٩١خمتصر الطحاوي ص) ٥(

  ٣/٢٤٣الدر املختار ،٣/٤٣٤البحر الرائق  ،٣/١٢٤،االختيار٣/٣٤٣القدير
،خمتصر خليل وجواهر ٢٦٢،الكايف ص٢/٨٤٠،املعونة٢/٧٥،التفريع٢/١٢٧املدونة) ٦(

  ٢/١٥٢،أسهل املدارك١/٤٤٩،الشرح الصغري١/٤٧٧اإلكليل
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٩٣١ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

    .)١(والشافعية
  :أدلَّة هذا القول

شة رضي اهللا عنها -١ ث عائ  eأنَّ رسول اهللا : حدي
(: قال لقلم عن ثالثة( ع ا م حىت يستيقظ، : رِف ائ ن ل عن ا

، وعن الصيب حىت يكرب ربأ تلى حىت ي )وعن املب ( 
لنسائي وابن ماجه   .)٢(أخرجه أبوداود وا

 .)٣(أنه غري مكلَّف، فلم يقع طالقه كانون -٢
 .)٤(ق إزالة ملك، فلم يصح من الصغري، كالِعتقأنَّ الطَّال -٣
أنَّ التصرفات ال تنفذ إال ممن له أهلية، ومدارها على العقل  -٤

 .)٥(والبلوغ
أنَّ الطَّالق مل يشرع إال عند خروج النكاح من أنْ يكون  -٥

 .)٦(مصلحة، وإنما يعرف ذلك بالتأمل، والصيب ممن ال يتأمل

                                 
،غاية االختصار مع كفاية األخيار ١٧/٥٦املهذب مع تكملة اموع للمطيعي) ١(

  ٣/٢٧٩،املنهاج ومغين احملتاج ٨/٥٠٧،فتح العزيز٥/٣٧٢، الوسيط٦٠٨ص
  )١٤٩(تقدم خترجيه ص) ٢(
  ٧/٢٥١،املبدع١٠/٣٤٩،املغين٢/١٥٩الروايتني والوجهني) ٣(
  ٢/٨٤٠املعونة) ٤(
   ٣/٣٤٣الـهداية وفتح القدير) ٥(
  ٣/١٠٠بدائع الصنائع) ٦(
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٩٣٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

صح طالقه، اعتباراً ألحد الطرفني أنه ال يصح نكاحه، فلم ي -٦
 .)١(باآلخر

  .)٢(أنه مل يبلغ، فهو كالطفل الذي ال مييز -٧
 الذي يظهر يل رجحانه أنه يصح طالق الصيب املميز العاقل، :الترجيح

؛ ألنَّ املراد به الزوج، وهو ))الطَّالق ملن أخذ بالساق((لعموم حديث 
  .كذلك

 عائشة رضي اهللا عنها فغري وجيه؛ ألنَّ احلديث يف وأما االستدالل حبديث
  . رفع اإلمث ال إبطال تصرفاته

وال يصح أيضاً القياس على انون، فهو فاقد للعقل، خبالف الصيب املميز 
  .العاقل

بأنَّ العقل : بأنَّ مدار األهلية على العقل والبلوغ، فيجاب عنه: وأما القول
  .و حمل النـزاعموجود، وأما البلوغ فه

وأما القياس على نكاحه، فقياس على خمتلف فيه، بل الصحيح أنَّ نكاحه 
  .صحيح، واهللا تعاىل أعلم

  
  

                                 
  ٢/٨٤٠املعونة) ١(
  ٢/١٥٩الروايتني والوجهني) ٢(
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٩٣٣ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

  .صريح لفظ الطَّالق: املسألة الثَّانية] ٢٣٣[
 أنَّ صرحيه لفظ الطَّالق، وما يتصرف :اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

  .)١(منه
،وقول )٤(،واملشهور عند املالكية)٣(واحلنفية،)٢(وهو املذهب عند احلنابلة

  .)٥(عند الشافعية
  :أدلَّة هذا القول

أنَّ الصريح يف اللغة اسم ِلما هو ظاهر املراد، مكشوف املعىن  -١
عند السامع، ولفظ الطَّالق وما تصرف منه ظاهر املراد؛ ألنه 

  .)٦(ال يستعمل إال يف الطَّالق عن قيد النكاح
فظ الِفراق والسراح يستعمالن يف غري الطَّالق كثرياً، فلم أنَّ ل -٢

                                 
،جمموع فتاوى شيخ ١٠/٣٥٥،املغين٢/٦،الـهداية٢/١٤٣الروايتني والوجهني) ١(

  ٨/٤٦٢،اإلنصاف٧/٢٦٨،املبدع٥/٣٩٧،شرح الزركشي ٢٠/٥٣٥اإلسالم
  ٣/١٢٧،شرح املنتهى٨/٤٦٢،اإلنصاف٧/٢٦٨،املبدع٥/٣٧٨،الفروع٢/٥٣احملرر) ٢(
،كرت الدقائق ٣/١٢٥،االختيار٣/٣٥٠،الـهداية وفتح القدير٣/١٠١بدائع الصنائع) ٣(

  ٣/٢٤٧،الدر املختار٣/٤٣٧والبحر الرائق
،خمتصر خليل وجواهر ٢٣٠،القوانني الفقهية ص٢/٨٤٦،املعونة٢/٧٤التفريع) ٤(

  ٢/١٤٢،أسهل املدارك٢/٥٩،شرح زروق٤٨٦-١/٤٨٥اإلكليل
  ٣/٢٨٠،مغين احملتاج٦/٢٤،روضة الطالبني٨/٥٠٨عزيز،فتح ال٥/٣٧٢الوسيط) ٥(
  ٣/١٠١بدائع الصنائع) ٦(
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٩٣٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 .)١(يكونا صرحيني فيه، كسائر كناياته
أنَّ لفظ الطَّالق موضوع له على اخلصوص، وثبت له بعرف  -٣

 .)٢(الشارع واالستعمال
أنَّ كل لفظ ال يشتمل على لفظ الطَّالق، ال يكون صرحياً  -٤

  .)٣(احلقي بأهلك: فيه، كقوله
  

ح، وما : اآلخرالقول ق والسرا را لِف  أنَّ صرحيه لفظ الطَّالق وا
ف منهنتصر.  

  .)٦(،ومذهب الشافعية)٥(،ورواية عن اإلمام مالك)٤(وهو وجه عند احلنابلة

  :أدلَّة هذا القول

                                 
  ٥/٣٩٧،شرح الزركشي٣٥٦-١٠/٣٥٥املغين) ١(
  ٧/٢٦٨املبدع) ٢(
  ٢/١٤٣الروايتني والوجهني) ٣(
 ،٥/٣٩٧ ،شرح الزركشي٥/٣٧٩،الفروع٢/٥٣،احملرر١٠/٣٥٥،املغين٢/٦دايةاهل) ٤(

  ٨/٤٦٢،اإلنصاف ٧/٢٦٩املبدع
  ٢٦٤،الكايف ص٢/٧٤يعالتفر) ٥(
،فتح ٥/٣٧٢،الوسيط١٧/٩٦،املهذب مع تكملة اموع للمطيعي٥/٢١١األم) ٦(

  ٣/٢٨٠،املنهاج ومغين احملتاج٢٤-٦/٢٣،روضة الطالبني٥٠٨-٨/٥٠٧العزيز
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٩٣٥ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

أنَّ هذه األلفاظ ورد بـها الكتاب مبعىن الفُرقة بني الزوجني،  -١
 فَإمساك (اهللا تعاىل فكانا صرحيني فيه، كلفظ الطَّالق، قال 

 وِإنْ يتفَرقَا يغِن (، وقال تعاىل )١() ِبمعروٍف أَو تسِريح ِبِإحساٍن
  .)٣)(٢() اللَّه كُال ِمن سعِتِه
 :وجياب عنه من أوجه

 أنه ليس يف اآليتني حجة لـهم؛ ألننا نقول إنَّ الطَّالق يقع :األول
 .)٤(ح، ولكن من باب الكنايات ال أنه صريح فيهبلفظ الِفراق والسرا

 أنَّ الصريح يف الشيء ما كان نصاً فيه ال حيتمل غريه إال :الثَّاين
احتماالً بعيداً، ولفظ الِفراق والسراح إنْ وردا يف القرآن مبعىن الفُرقة 
بني الزوجني، فقد وردا لغري ذلك املعىن يف القرآن ويف العرف كثرياً، 

، )٥()  واعتِصموا ِبحبِل اللَِّه جِميعا وال تفَرقُوا( قول اهللا تعاىل كما يف
 .)٦(فال معىن لتخصيصه بفُرقة الطَّالق

 أنه ال يصح قياسه على الطَّالق، فهو خمتص بذلك سابق إىل :الثَّالث

                                 
  )٢٢٩(سورة البقرة آية رقم) ١(
  )١٣٠(سورة النساء آية رقم) ٢(
  ٨/٥٠٨،فتح العزيز٥/٣٩٧،شرح الزركشي١٠/٣٥٦املغين) ٣(
  ٣/١٠٦بدائع الصنائع) ٤(
  )١٠٣(سورة آل عمران آية رقم) ٥(
  ٧/٢٦٨،املبدع١٠/٣٥٦املغين) ٦(
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٩٣٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 .)١(األفهام من غري قرينة وال داللة، خبالف الِفراق والسراح
ملك، فال ينحصر صرحيه يف لفظ واحد، قياساً على أنه إزالة  -٢

  .)٢(الِعتق
الذي يظهر يل رجحانه أنَّ الطَّالق ال خيتص بلفظ دون غريه، : الترجيح

كما تقدم معنا يف النكاح وأنه ينعقد بكل لفظ دلَّ عليه، وكذا 
 ، وتقسيم األلفاظ إىل صريح وكناية أمر نسيب فما يكون صرحياً)٣(الطَّالق

 يف عرف قوم قد يكون كناية يف عرف آخرين والعكس كذلك، فال بد
واهللا سبحانه :(من النية يف صرحيه وكنايته، قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل

ذكر الطَّالق ومل يعين له لفظاً، فعِلم أنه رد الناس إىل ما يتعارفونه طالقاً، 
 مع النية، واأللفاظ ال تراد فأي لفظ جرى عرفهم به، وقع به الطَّالق

لعينها، بل للداللة على مقاصد الفظها، فإذا تكلم بلفظ دلَّ على معىن 
وقصد به ذلك املعىن، ترتب عليه حكمه، ولـهذا يقع الطَّالق من 
العجمي والتركي والـهندي بألسنتهم، بل لو طلَّق أحدهم بصريح 

ع به شيء قطعاً، فإنه تكلم مبا ال الطَّالق بالعربية ومل يفهم معناه، مل يق
وتقسيم األلفاظ إىل صريح وكناية وإنْ - مث قال-يفهم معناه وال قصده

                                 
   ٧/٢٦٩،املبدع١٠/٣٥٦املغين) ١(
  ٨/٥٠٨فتح العزيز) ٢(
  ٢٠/٥٣٣جمموع فتاوى شيخ اإلسالم) ٣(
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٩٣٧ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

كان تقسيماً صحيحاً يف أصل الوضع، لكن خيتلف باختالف األشخاص 
واألزمنة واألمكنة، فليس حكماً ثابتاً للفظ لذاته، فرب لفظ صريح عند 

 يف زمان أو مكان، كناية يف غري ذلك قوم، كناية عند آخرين، أو صريح
  .  واهللا تعاىل أعلم. )١(هـ.أ)الزمان واملكان، والواقع شاهد بذلك

  
  
هذا : هل يقع الطَّالق إذا لطم امرأته وقال: املسألة الثَّالثة] ٢٣٤[

  .؟)٢(طالقك
  .)٣(أنه يقع سواء نوى به طالقها أم ال: اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

  .)٤(ة عن اإلمام أمحد، هي املذهب عند احلنابلةوهو رواي
  :دليل هذا القول

أنَّ الفعل نفسه ال يكون طالقاً، فالبد من تقدير فيه ليصح لفظه، فكأنه 
أوقعت عليك طالقاً، هذا الضرب من أجله، فعلى هذا يكون هذا : قال

                                 
  ٥/٢٩١زاد املعاد) ١(
قبلها وحنو وكذا لو  أطعمها أو سقاها أو ألبسها ثوباً أو أخرجها من دارها أو ) ٢(

  ) ٨/٤٦٨،اإلنصاف١٠/٣٦٠املغين: انظر.(هذا طالقك: ذلك، وقال
 ،اإلنصاف٧/٢٧٢،املبدع٥/٤٠٠،شرح الزركشي١٠/٣٦٠،املغين٢/٦دايةاهل) ٣(

٨/٤٦٩  
  ٣/١٢٩،شرح املنتهى٨/٤٦٨،اإلنصاف٥/٣٨١،الفروع٢/٥٣احملرر) ٤(
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٩٣٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(صرحياً فال حيتاج إىل نية
  

  .ري نية أو داللة حال أنه ال يقع من غ:القول اآلخر
  .)٢(وهو رواية عن اإلمام أمحد، وقول عند احلنابلة

  :أدلَّة هذا القول
أنه ليس بصريح؛ ألنه احتاج إىل تقدير، ولو كان صرحياً مل  -١

  .)٣(حيتج إىل ذلك
أنه غري موضوع له، وال مستعمل فيه شرعاً وال عرفاً، فأشبه  -٢

  .)٤(سائر الكنايات
 يظهر يل رجحانه أنه ال يقع حىت ينويه؛ ألنَّ داللة احلال  الذي:الترجيح

هنا حمتملة، وهي اللطم الدال على الغضب، وعليه فإنْ نواه طالقاً فهو 
  .طالق وإال فال، واهللا تعاىل أعلم

  
  

                                 
  ٣/١٢٩،شرح املنتهى٧/٢٧٢،املبدع١٠/٣٦٠املغين) ١(
 ،٥/٤٠٠ ،شرح الزركشي٥/٣٨١،الفروع٢/٥٣،احملرر١٠/٣٦٠،املغين٢/٦دايةاهل)  ٢(

  ٨/٤٦٩،اإلنصاف ٧/٢٧٢املبدع
  ٧/٢٧٢،املبدع١٠/٣٦٠املغين) ٣(
  ٥/٤٠٠،شرح الزركشي١٠/٣٦٠املغين) ٤(
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٩٣٩ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

  .أنا منك طالق؟: هل يقع الطَّالق بقوله: املسألة الرابعة] ٢٣٥[
  .)١(أنه ال يقع الطَّالق وإنْ نواه: اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

  .)٤(،واحلنفية)٣(، هي املذهب عند احلنابلة)٢(وهو رواية عن اإلمام أمحد
  :أدلَّة هذا القول

أنه حمل ال يقع الطَّالق بإضافته إليه من غري نية، فلم يقع وإنْ  -١
  .)٥(نوى، كاألجنيب

ن الزوج، فلو أضيف أنَّ الطَّالق إلزالة قيد النكاح، وهو فيها دو -٢
 .)٦(إىل الزوج يكون أضيف إىل غري حمله فيلغو

مل يقع، ولو كان حمالً . منك: ومل يقل. أنا طالق: أنه لو قال -٣
 .)٧(للطالق لوقع بذلك، كاملرأة

أنَّ الرجل مالك يف النكاح، واملرأة مملوكة، فلم يقع إزالة امللك  -٤
                                 

  ٨/٤٨٥،اإلنصاف٢/٩الـهداية) ١(
  )٢٨١-٧/٢٨٠،املبدع١٠/٣٧١املغين: انظر.(األثرم:نقلها عنه) ٢(
 شرح املنتهى ،٨/٤٨٥اإلنصاف ،٧/٢٨٠املبدع ،٥/٣٨٩وعالفر ،١٠/٣٧١املغين) ٣(

٣/١٣٢  
،الـهداية وفتح ٣/١١٧،بدائع الصنائع٤١٢،رؤوس املسائل ص٦/٧٨املبسوط) ٤(

  ٣/١٢٩،املختار واالختيار ٣/٣٧٨القدير
  ١٠/٣٧١املغين) ٥(
  ٣/٣٧٩الـهداية وفتح القدير) ٦(
  ١٠/٣٧١املغين) ٧(
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٩٤٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

دلُّ على ذلك أنَّ الرجل ال بإضافة اإلزالة إىل املالك، كالِعتق، وي
ه م١(ق، خبالف املرأةطلََّيوصف بأن(. 

فقد . أنا منك طالق: أنَّ الزوج ليس مبحل للطالق، فإذا قال -٥
أضاف الطَّالق إىل غري حمله فوجب أنْ ال يقع، كما لو أضافه 

  .)٢(إىل احليوان أو اجلدار
  

  . أنه يقع إنْ نواه:القول اآلخر
  .)٥(،والشافعية)٤(،ومذهب املالكية)٣(نابلةوهو قول عند احل
  :أدلَّة هذا القول

أنَّ الطَّالق إزالة النكاح، وهو مشترك بينهما، فإذا صح يف  -١

                                 
  ٧/٢٨١،املبدع١٠/٣٧١املغين) ١(
  ٤١٢وس املسائل صرؤ) ٢(
  ٨/٤٨٥،اإلنصاف٧/٢٨١،املبدع٢/٩الـهداية) ٣(
،الشرح ٤/٤٣،شرح اخلرشي٤/٩٩،شرح الزرقاين٢/٨٤٧،املعونة٢/٢٨٦املدونة) ٤(

، ومل يشترطوا أنْ ينويه؛ ألنه صريح ١/٤٨٦،جواهر اإلكليل ٢/٣٧٨الكبري
  . عندهم

 ،٨/٥٧٢تح العزيز،ف٥/٣٩٤،الوسيط١٧/١٠١املهذب مع تكملة اموع للمطيعي) ٥(
، وإذا مل ينوه فقال يف ٣/٣٩٢،املنهاج ومغين احملتاج٦/٦٣روضة الطالبني

  .تطلق:وقيل. أنـها ال تطلق:فالصحيح الذي قطع به اجلمهور:الروضة
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٩٤١ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

  .)١(أحدمها صح يف اآلخر
أنَّ كل لفظ إذا استعمل يف الطَّالق مضافاً إىل الزوجة كان  -٢

أنا : طالقاً، فكذلك إذا أضافه الزوج إىل نفسه، كما إذا قال
 .)٢(منك بائن

 .)٣(أنه أحد الزوجني، فجاز إضافة الطَّالق إليه، كالزوجة -٣
أنَّ على الزوج حجراً من جهتها، حيث ال ينكح أختها وال أربعاً  -٤

سواها، ويلزمه صونـها، فيصح إضافة الطَّالق إليه حلَلِّ السبب 
 .)٤(املقتضي لـهذا احلَجر

 عليها، واحلَلُّ يضاف إىل القيد أنَّ املرأة مقيدة، والزوج كالقيد -٥
  .)٥(كما يضاف إىل املقيد

 الذي يظهر يل رجحانه أنه يقع طالقاً إنْ نواه؛ ألنه لفظ يدلُّ :الترجيح
على أنه يقصد الطالق، فإذا نواه  وقصد به ذلك املعىن ترتب عليه 

  .حكمه، وهو طالق الزوجة، واهللا تعاىل أعلم
  

                                 
  ٧/٢٨١املبدع) ١(
  ٨٥٠-٢/٨٤٩املعونة) ٢(
  ١٧/٩٠املهذب مع تكملة اموع للمطيعي) ٣(
  ٣/٣٩٢،مغين احملتاج٨/٥٧٢فتح العزيز) ٤(
  ٣/٣٩٢،مغين احملتاج٨/٥٧٢فتح العزيز) ٥(
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٩٤٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

ونوى . أنِت طالق طلقة يف طلقتني: إنْ قال: مسةاملسألة اخلا] ٢٣٦[
  .موجبه عند احلساب،  فكم يقع؟
  .)١( أنه يقع طلقتني:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

وقول زفر،  ،)٤(والشافعية ،)٣(واملالكية ،)٢(وهو املذهب عند احلنابلة
  .)٥(واحلسن بن زياد من احلنفية

  :أدلَّة هذا القول
ا شيء معروف عند أهل احلساب أنَّ واحداً إذا ضرب أنَّ هذ -١

  .)٦(يف اثنني يكون اثنني، فيحمل كالمه عليهما

                                 
  .، إذا نواه وإنْ مل يعرف موجبه عند احلساب٩/١٢،اإلنصاف٧/٢٩٦املبدع) ١(
، إذا نواه وإنْ مل يعرف ٣/١٣٨،شرح املنتهى٩/١٢،اإلنصاف٧/٢٩٦املبدع) ٢(

  .موجبه عند احلساب
 ح الصغري،الشر٤/١٠٦،شرح الزرقاين١/٤٩٢خمتصر خليل وجواهر اإلكليل) ٣(

  .، إنْ عرف احلساب، وإال فيقع ثالث١/٤٦٠
،فتح ٦/٨٠،التهذيب٥/٤١٠،الوسيط٢٤٤،التنبيه ص١٠/٢٣٩،احلاوي٥/٢٠٠األم) ٤(

، إنْ عرف احلساب، وأما من ال يعرف ٣/٢٩٨،املنهاج ومغين احملتاج٩/١٧العزيز
  .أنـها واحدة: أنها اثنتان، والثَّاين: األول: احلساب ففيه وجهان

،تبيني ٣/٣٦٦،الـهداية وفتح القدير١٦١-٣/١٦٠،بدائع الصنائع٦/١٣٧املبسوط)٥(
  ١/٣٩٠،جممع األر ٢/٢٠٢احلقائق

  ٣/٢٩٨،مغين احملتاج٦/١٣٧املبسوط) ٦(
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٩٤٣ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

  .)١(القياس على احلاِسب، الشتراكهما يف النية -٢
  

  .أنه يقع طلقة واحدة :القول اآلخر
  .)٣(،ومذهب احلنفية)٢(وهو قول عند احلنابلة

  :أدلَّة هذا القول
ما ال يعرفه، فهو كاألعجمي أنه ال يصح منه قصد  - ١

  .)٤(ينطق بالطَّالق بالعريب وال يفهمه
حدة(أنَّ لفظ اإليقاع إنما هو لفظ  - ٢ ، وإنما صار )وا

ني بوضع أهل احلساب  مصروفاً إىل االثنت
واصطالحهم، فمن ال يعرف اصطالحهم ال يلزمه 
ضاه، كالعريب ينطق الطَّالق بالعجمية وهو ال  مقت

 .)٥(يعرف معناها
أنَّ عمل الضرب يؤثِّر يف تكثري األجزاء، ال يف زيادة  - ٣

                                 
  ٧/٢٩٦املبدع) ١(
  ٩/١٢،اإلنصاف٧/٢٩٦،املبدع٢/٥٧،احملرر١٠/٥٤٠املغين) ٢(
،تبيني ٣/١٢٧الختيار،املختار وا١٦١-٣/١١٦٠،بدائع الصنائع٦/١٣٧املبسوط) ٣(

  ١/٣٩٠جممع األر  ،٢/٢٠٢احلقائق
  ٧/٢٩٦املبدع) ٤(
  ٥٤١-١٠/٥٤٠املغين) ٥(
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٩٤٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(املضروب، وتكثري أجزاء الطلقة ال يوجب تعددها
 الذي يظهر يل رجحانه أنه يقع طلقتني؛ ألنه نوى موجبه عند :الترجيح 

احلساب، ويف عرف أهل احلساب أنَّ الواحد يف اثنني يساوي اثنني، فيقع 
  .   تعاىل أعلمكما نواه، واهللا

  
  
. أنِت طالق ثالثة أنصاف طلقتني: إنْ قال: املسألة السادسة] ٢٣٧[

  .فكم يقع؟
  .)٢( أنه يقع طلقتني:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

ووجه عند  ،)٤(،وظاهر مذهب املالكية)٣(وهو قول عند احلنابلة
  .)٥(الشافعية

  :أدلَّة هذا القول
اٍف ِمن طلقتني، وذلك طلقة ونصف، مث أنَّ معناه ثالثة أنص -١

                                 
  ٣/٣٦٦،الـهداية وفتح القدير٣/١٦١بدائع الصنائع) ١(
 ،٧/٢٩٨،املبدع٥/٤٤٣،شرح الزركشي٢/٥٨،احملرر١٠/٥٣٧،املغين٢/١٦٢التمام) ٢(

  ٩/١٥اإلنصاف
  ٩/١٥،اإلنصاف٥/٤٠٠الفروع) ٣(
  ٤/١٠٥،حاشية البناين على الزرقاين٢/١٤٧،أسهل املدارك٢/٣٨٦ الدسوقيحاشية) ٤(
  ٦/٨٠،روضة الطالبني٩/٢٠،فتح العزيز٦/٨٦،التهذيب٧/٦١حلية العلماء) ٥(
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٩٤٥ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

  .)١(تكمل فتصري طلقتني
 بأنه تأويل خيالف ظاهر اللفظ، فإنه على ما ذُِكر يكون :وأجيب عنه

ثالثة أنصاف طلقة، وثالثة أنصاف طلقتني ختالف ثالثة أنصاف 
 .)٢(طلقة
ا ثالثة مأنه أضاف األنصاف إىل طلقتني، والطلقتان لـه -٢

 .)٣(أنصاف
نَّ الطلقتني كالشيء الواحد، والشيء الواحد ال يكون له إال أ -٣

  .)٤(نصفان، فتلغو الزيادة
  

  . أنه يقع ثالثاً:القول اآلخر
 ،)٦(واحلنفية ،)٥(وهو رواية عن اإلمام أمحد، هي املذهب عند احلنابلة

                                 
  ٧/٢٩٨،املبدع٥/٤٤٣،شرح الزركشي١٠/٥٣٧املغين) ١(
  ٧/٢٩٨،املبدع١٠/٥٣٧املغين) ٢(
  ٦/٨٦التهذيب) ٣(
  ٩/٢٠فتح العزيز) ٤(
 شرح الزركشي ،٥/٤٠٠الفروع ،٢/٥٨احملرر ،١٠/٥٣٧املغين ،٢/١٦٢التمام) ٥(

  ٣/١٣٩،شرح املنتهى٩/١٥اإلنصاف  ،٧/٢٩٧املبدع ،٥/٤٤٣
 ،املختار واالختيار٣/٣٦٢،الـهداية والعناية وفتح القدير٣/٩٩بدائع الصنائع) ٦(

  ١/٣٨٩،الدر املنتقى وجممع األر٢/٢٠٠تبيني احلقائق ،٣/١٢٦
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٩٤٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(واألصح عند الشافعية
  :أدلَّة هذا القول

، كما لو اًقعه ثالثاً، فيقع ثالثأنَّ نصف الطلقتني طلقة، وقد أو -١
  .)٢(أنِت طالق ثالث طلقات: قال

أنَّ نصفي الطلقتني طلقتان، فثالثة أنصافهما تكون ثالث  -٢
  .)٣(طلقات

 الذي يظهر يل رجحانه أنه يرجع يف حتديد عدد الطالق إىل نية :الترجيح
تبادر إىل الذهن القائل؛ ألنَّ اللفظ حمتمل يف العدد، وإن مل تكن له نية فامل

  .أنه أراد ثالث طلقات، واهللا تعاىل أعلم
  
  
  .حكم االستثناء من عدد الطَّالق: املسألة السابعة] ٢٣٨[

  .)٤( أنه يصح:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
د ـنـب عـذهـي املـد، هـام أمحـن اإلمـة عـو روايـوه

                                 
،روضة ٩/٢٠،فتح العزيز٦/٨٦،التهذيب٧/٦١العلماء،حلية ١٠/٢٤٦احلاوي) ١(

  ٦/٨٠الطالبني
  ٣/١٢٦،االختيار١٠/٥٣٧،املغين٢/١٦٢التمام) ٢(
  ٩/٢٠فتح العزيز) ٣(
  ٢/١٦٣التمام) ٤(
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٩٤٧ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

  .)٤(والشافعية ،)٣(واملالكية ،)٢(واحلنفية ،)١(احلنابلة
  :دليل هذا القول

صح استثناؤه، فكذا إذا أوقع . لنسائه أننت طوالق إال فالنة: أنه لو قال
  .)٥(عدداً من الطَّالق ورفع بعضه

  
  . أنه ال يصح:القول اآلخر

  .)٦(وهو قول أيب بكر غالم اخلالل من احلنابلة

                                 
 ،املبدع٥/٤١٦شرح الزركشي ،٥/٤٠٧الفروع ،٢/٥٩احملرر ،٢/١٦٣التمام) ١(

ه يصح استثناء ، واملذهب عندهم أن٣/١٤٤،شرح املنتهى٩/٢٨اإلنصاف ،٧/٣٠٥
ما دون النصف، وال يصح فيما زاد عليه، ويف النصف وجهان املذهب منهما 

  . صحته
،الـهداية مع ١٥٥-٣/١٥٤،بدائع الصنائع٦/٩١،املبسوط٣/٥٣الكتاب واللباب) ٢(

  .، إال أنه ال يصح استثناء الكل٣/١٤٢،املختار واالختيار٣/٤٦٤فتح القدير
،شرح ١/٤٩٣،خمتصر خليل وجواهر اإلكليل٢٦٨،الكايف ص٢/٨٤٦املعونة) ٣(

،إال أنه ال يصح ٢/١٥٥،أسهل املدارك١/٤٦١،الشرح الصغري ٤/٥٣اخلرشي
  .استثناء الكل

،نـهاية ٣/٣٠٠،املنهاج ومغين احملتاج٩/٢٦،فتح العزيز٦/٨٧،التهذيب٥/٢٠١األم) ٤(
  .اء الكل،إال أنه ال يصح استثن٤/٢٣،فتح املعني وإعانة الطالبني٦/٤٦٦احملتاج

  ٢/١٦٣التمام) ٥(
 ،٥/٤١٦شرح الزركشي ،٥/٤٠٧الفروع ،٢/٥٩احملرر ،٢/١٦٣التمام) ٦(

= 
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٩٤٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  :أدلَّة هذا القول
اده ال يصح يف عدده، كما لو أنَّ ما ال يصح االستثناء يف آح -١

فإنها تقع طلقة واحدة، . أنِت طالق طلقة إال نصف طلقة: قال
  .)١(فلم يصح االستثناء، فكذلك يف عدده

  .)٢(أنَّ الطَّالق ال ميكن رفعه بعد إيقاعه، ولو صح لرفعه -٢
 بأنَّ االستثناء ليس برافع لواقع، وإنما هو مانع من دخول :وأجيب عنه

  .)٣( املستثىن منهاملستثىن يف
 الذي يظهر يل رجحانه  أنه يصح االستثناء من عدد الطَّالق؛ :الترجيح 

وذلك ألنه يصح االستثناء من العدد يف اللغة، كما ورد يف القرآن وكالم 
  .العرب، واهللا تعاىل أعلم

  
  
  
  

                                  
=  

  ٩/٢٨اإلنصاف ،٧/٣٠٥املبدع
  ٢/١٦٣التمام) ١(
  ٧/٣٠٥املبدع) ٢(
  ٧/٣٠٦املبدع) ٣(
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٩٤٩ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

واستثىن واحدة . نسائي طوالق: احلكم إذا قال: املسألة الثَّامنة] ٢٣٩[
  .)١(لبهبق

  .)٢( أنها تطلق:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
،والصحيح عند الشافعية )٤(،ومذهب احلنفية)٣(وهو رواية عن اإلمام أمحد

  .)٥(إال لقرينة
  :أدلَّة هذا القول

  .)٦(أنَّ القول بعدم طالقها خالف الظاهر -١
أنه يشترط يف صحة االستثناء أنْ يأيت حبروف االستثناء  -٢

 .)٧(عةمسمو

                                 
يف الوقوع وعدمه يف أحكام الدنيا، وأما فيما بينه وبني اهللا تعاىل : اخلالف يف املسألة) ١(

 .آخر، وهو يقبل فيما بينه وبني اهللا تعاىل عند احلنابلة قوالً واحداًفهذا أمر 
  )٩/٣٤، اإلنصاف١٠/٤٠٢املغين:انظر(

  ٩/٣٤،اإلنصاف٢/٦٠احملرر) ٢(
  ٩/٣٤،اإلنصاف٧/٣٠٨،املبدع٥/٤١٣،الفروع١٠/٤٠٢املغين) ٣(
، ألنـهم يشترطون أنْ يسمع ١/٥٠٧،الفتاوى اخلانية١٥٥-٣/١٥٤بدائع الصنائع) ٤(

  .الستثناءا
،حتفة ٣/٣١٢،املنهاج ومغين احملتاج٧/٦٩،حلية العلماء٢٤٥التنبيه ص) ٥(

   ٤/٢٤،فتح املعني وإعانة الطالبني٧/١٠نـهاية احملتاج ،٨/٨٦احملتاج
  ١٠/٤٠٢املغين) ٦(
  ١٥٥-٣/١٥٤بدائع الصنائع) ٧(
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٩٥٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

أنَّ اللفظ عام متناول جلميعهن، فال ميكن صرفه عن مقتضاه  -٣
  .)١(بالنية

  
  .أنها ال تطلق: القول اآلخر

،ووجه )٣(،واملالكية)٢(وهو رواية عن اإلمام أمحد، هي املذهب عند احلنابلة
  .)٤(عند الشافعية

  :أدلَّة هذا القول
أنِت طالق، : و قالأنه فسر كالمه مبا حيتمله، فصح، كما ل -١

  .)٥(وأراد بالثَّانية إفهامها. أنِت طالق
 .)٦(عام قابل للتخصيص، والنية صاحلة لذلك) نسائي(أنَّ لفظ  -٢

                                 
  ٣/٣١٢مغين احملتاج) ١(
 ،اإلنصاف٥/٤١٦ي،شرح الزركش٥/٤١٣،الفروع٢/٦٠،احملرر١٠/٤٠٢املغين) ٢(

: ، بشرط أنْ تكون النية مقارنة للفظ، وهو أنْ يقول٣/١٤٥شرح املنتهى ،٩/٣٤
  .يقصد بـهذا اللفظ بعضهن. نسائي طوالق

  ٤/٨٧مواهب اجلليل) ٣(
  ٣/٣١٢،مغين احملتاج٧/٦٩حلية العلماء) ٤(
  ١٠/٤٠٢املغين) ٥(
  ٥/٤١٦شرح الزركشي) ٦(
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٩٥١ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

 
  .)١(أنَّ استعمال العام يف بعض أفراده شائع -٣

واستثىن . نسائي طوالق:  الذي يظهر يل رجحانه أنه إذا قال:الترجيح
مل تكن هناك قرينة تدلُّ على صدقه فيما واحدة بقلبه، أنها تطلق، ما 

  .ادعاه من االستثناء، سداً لذريعة التالعب بالطالق، واهللا تعاىل أعلم
  
  
بفتح (أنِت طالق أنْ قمت : إذا قال النحوي: املسألة التاسعة] ٢٤٠[

  .فهل يقع طالقه؟). الـهمزة
  .)٢(لك إال أنْ ينويه أنه ال يقع طالقه بذ:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

  :دليل هذا القول
  .)٣(أنَّ الطَّالق حيمل على العرف يف حقِّه، كغري النحوي

  
  . أنه يقع طالقه:القول اآلخر

 ،)١(يةـفـنـواحل ،)٤(ةـلـنابـد احلـنـب عـذهـمـو الـوه

                                 
  ٣/٣١٢مغين احملتاج) ١(
  .وحِكي عن ابن حامد: ، وقال١٠/٤٥٠املغين) ٢(
  ١٠/٤٥٠املغين) ٣(
  ٣/١٥٦،شرح املنتهى٤٥٠-١٠/٤٤٩املغين) ٤(
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٩٥٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)٢(والشافعية
  :دليل هذا القول

أنِت : لتعليل، فمعىن قولهاملفتوحة ليست للشرط، وإنما هي ل) أنْ(أنَّ 
 يمنونَ علَيك أَنْ (طالق ألنك قمت، أو لقيامك، كما يف قول اهللا تعاىل 

  .)٤)(٣() أَسلَموا
 الذي يظهر يل رجحانه أنه يقع طالقه إال أنْ يدعي أنه مل ينوه :الترجيح

اهللا تعاىل فيقبل قوله مع ميينه؛ ألنَّ النحوي قد يقصد ما يقصده غريه، و
  .أعلم

  
  
كلما : وقوع الطلقة الثَّالثة إذا قال لزوجته: املسألة العاشرة] ٢٤١[

  .)٥(فولدت ثالثة أوالد واحداً بعد آخر حبمل واحد. ولدِت فأنِت طالق
                                  

=  
،الدر املختار وحاشية ابن ٤/١٨،البحر الرائق١/٤١٨الدر املنتقى مع جممع األر) ١(

  ١/٤٢٠،الفتاوى الـهندية ٣/٣٥٠عابدين
-٣/٣١٨ احملتاج،املنهاج ومغين٥/٤٣٥،الوسيط٦/٩٧،التهذيب٢٥٠التنبيه ص) ٢(

  ٧/٢٤،نـهاية احملتاج١٠٢-٨/١٠١،حتفة احملتاج٣١٩
  )١٧(سورة احلجرات آية رقم) ٣(
  ٣/٣١٨،مغين احملتاج١٠/٤٥٠املغين) ٤(
كلما ولدِت فأنِت طالق، فولدت ثالثة : إذا قال لزوجته: ٢/١٦٣قال يف التمام) ٥(

= 
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٩٥٣ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

  .)١( أنها تطلق بالثَّالث، وتنقضي به الِعدة:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)٢(وأومأ إليه اإلمام أمحد

  :ليل هذا القولد
أنَّ الزمان الذي تبني به هو الذي يقع فيه الطَّالق، وإنما مل يقع الطَّالق لو 
قلنا يقع بعد البينونة، فأما إذا فارقها وحصال يف زمان واحد، ولسبب 

  .)٣(واحد، فينبغي أنْ يقع الطَّالق
  

  . أنها تبني بالثَّالث وال تطلق به:القول األخر
 ،)١(ةـيـفـنـواحل ،)٤(ةـلـابـد احلنـ عنبـذهـو املـوه

                                  
=  

كان بني األول واآلخر أقل أوالد، وكانوا محالً واحداً، وإنما يكون محالً واحداً إذا 
من ستة أشهر، فإذا ولدت واحداً طلقت طلقة رجعية؛ ألنَّ الصفة قد وجدت وهي 

فإذا . فإذا ولدت الثَّاين وقعت أخرى؛ ألنَّ الصفة قد وجدت وهي رجعية. زوجة
ولدت الثَّالث انقضت عدتـها؛ ألنها رجعية وضعت محلها، والرجعية تعتد 

  .هـ.أ. ال؟منت بانفصال الولد، فهل يقع الطَّالق أباحلمل، فإذا وضعت با
،قواعد ٥/٤٣٦،الفروع٢/٧١،احملرر١٠/٤٦٠،املغين٢/١٦٤،التمام٢/١٩الـهداية) ١(

  ٨٠-٩/٧٩،اإلنصاف٧/٤٣٢، املبدع)٥٧( القاعدة رقم٩٢ابن رجب ص
  ٩/٧٩،اإلنصاف٧/٤٣٢،املبدع٥/٤٣٦الفروع) ٢(
  ٢/١٦٤التمام) ٣(
،قواعد ٥/٤٣٦،الفروع٢/٧١،احملرر١٠/٤٦٠،املغين٢/١٦٤،التمام٢/١٩الـهداية) ٤(

  ٨٠-٩/٧٩،اإلنصاف٧/٤٣٢، املبدع ٩٢-٩١ابن رجب ص
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٩٥٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)٢(والشافعية
  :أدلَّة هذا القول

أنَّ الِعدة انقضت بوضع احلمل، فصادفها الطَّالق بائناً، فلم  -١
  .)٣(وهذا أوىل. إنْ مت فأنِت طالق: يقع، كما لو قال

أنها بوقوع الطلقة األوىل بالولد األول معتدة، واملعتدة إذا  -٢
 محلها بانت، وما انقضت به الِعدة مل يقع به وضعت
 .)٤(الطَّالق

أنه علَّق الطَّالق بصفة تقع البينونة بوجودها، وهو انفصال  -٣
الولد، فلو وقع الطَّالق عقيبها لوقع يف حالة البينونة، والطَّالق 

  .)٥(ال يقع على بائن
ضع الولد  الذي يظهر يل رجحانه أنه تنقضي الِعدة بو:   الترجيح

الثَّالث، وال تطلق به؛ ألنها بعد انقضاء الِعدة بوضع الولد الثَّالث ال تكون 
  .زوجته، والطَّالق ال يقع إال على زوجة، واهللا تعاىل أعلم

                                  
=  
  ١/٤٢٤ندية،الفتاوى اهل٥١-٤/٥٠،البحر الرائق٣/٤٥٥داية مع فتح القديراهل) ١(
،حلية ١٧/١٧٨،املهذب مع تكملة اموع للمطيعي١٠/٢٥٣احلاوي) ٢(

  ٣/٣٢١نهاج  ومغين احملتاج، امل٦/١٢٨،روضة الطالبني٧/٨٠العلماء
  ١٠/٤٦٠،املغين١٧/١٧٨املهذب مع تكملة اموع للمطيعي) ٣(
  ٢٥٤-١٠/٢٥٣احلاوي) ٤(
  ٢/١٦٤التمام) ٥(
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٩٥٥ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

  
أنِت طالق إنْ شاء : احلكم إذا قال: املسألة احلادية عشرة] ٢٤٢[

  .فمات أو جن قبل املشيئة. زيد
  .)١( أنه ال يقع الطَّالق:ه اهللا تعاىلاختار ابن حامد رمح

  .)٥(،والشافعية)٤(،واملالكية)٣(،واحلنفية)٢(وهو املذهب عند احلنابلة
  :أدلَّة هذا القول

  .)٦(أنَّ شرط الطَّالق مل يوجد -١
 .)٧(أنه مبوته فات الشرط، وبفوات الشرط ميتنع نزول اجلزاء -٢
  .)٨(أنَّ انون ال حكم لكالمه، فال يقع -٣

  

                                 
  ٩/١٠١،اإلنصاف٧/٣٦٢،املبدع٢/١٦٦التمام) ١(
  ٣/١٧٠،شرح املنتهى٩/١٠١،اإلنصاف٢/٧١،احملرر١٠/٤٦٨املغين) ٢(
  ١/٤٠٩،الفتاوى الـهندية٦/٢٠٨املبسوط) ٣(
،شرح ٤/١١٦،شرح الزرقاين٤/٧٦،التاج واإلكليل ومواهب اجلليل٢/١٢٢املدونة) ٤(

  ٢/٣٩٤،الشرح الكبري وحاشية الدسوقي٤/٥٩اخلرشي
  ٦/٩٦،التهذيب٢٤٥،التنبيه ص١٠/٢٦٠،احلاوي٥/٢٠١األم) ٥(
  ٧/٣٦٢،املبدع١٠/٤٦٨املغين) ٦(
  ٦/٢٠٨املبسوط) ٧(
  ٧/٣٦٢،املبدع١٠/٤٦٨املغين) ٨(
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٩٥٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  . أنه يقع:القول اآلخر
ن ـل مـن عقيـالل، وابـالم اخلـر غـكـي بـول أبـو قـوه

  .)١(احلنابلة
  :دليل هذا القول

أنِت طالق إنْ شاء : أنه علَّقه على شرط تعذَّر الوقوف عليه، فوقع، كقوله
  .)٢(اهللا تعاىل

 إذا تعذَّر  بأنه غري صحيح، فالطَّالق املعلَّق على شرط ال يقع:وأجيب عنه
  .)٣(شرطه، كاملعلَّق على دخول الدار

 الذي يظهر يل رجحانه  أنه ال تطلق امرأته، لعدم وجود :الترجيح 
  .الشرط الذي علَّق الطَّالق عليه، واهللا تعاىل أعلم

  
  
هل تعود الصفة املعلَّق عليها الطَّالق يف : املسألة الثَّانية عشرة] ٢٤٣[

  .)٤( زمن  البينونة؟ وجدت يف الثَّاين إذاالنكاح
                                 

  ٧/٣٦٢،املبدع٥/٤٥١،الفروع١٠/٤٦٨،املغين٢/١٦٧التمام) ١(
   ٧/٣٦٢املبدع) ٢(
  ٧/٣٦٢،املبدع١٠/٤٦٨املغين) ٣(
فطلقها طلقة وبانت . أنِت طالق ثالثاً إن دخلت هذه الدار: كما لو قال لزوجته) ٤(

منه، مث دخلت الدار يف زمن البينونة، مث راجعها، فهل إذا دخلت الدار تطلق أو 
= 
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٩٥٧ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

  .)١( أنَّ الصفة تعود وتطلق بـها:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)٣(، هي املذهب عند احلنابلة)٢(وهو رواية عن اإلمام أمحد

  :أدلَّة هذا القول
أنَّ عقد الصفة ووقوعها وجدا يف النكاح، فوقع الطَّالق،كما  -١

  .)٤(لو مل يتخلله بينونة
معناه وأنِت زوجيت؛ . أنِت طالق إنْ دخلت الدار: هأنَّ قول -٢

ألنه منعها من الدخول بيمني الطَّالق وال غرض له يف 
دخولـها وهي أجنبية، ومل يتعلَّق بدخولـها يف حال البينونة 
حكم، فوجب أنْ تكون اليمني مقصورة على حال النكاح 

 .)٥(دون البينونة
ليمني ووجود الصفة، مث ثبت بعقد ا: أنَّ الطَّالق يقع بسببني -٣

أنَّ العقد يفتقر إىل وجود امللك، فكذلك الصفة؛ ألنها أحد 
                                  

=  
  )  ٢/١٣٦ والوجهنيالروايتني:انظر( .ال؟

  ٢/١٣٧الروايتني والوجهني) ١(
  )٢/١٣٧الروايتني والوجهني:انظر.(حرب الِكرماين: نقلها عنه) ٢(
 ،٥/٣٦١الفروع ،١٠/٣٢٠املغين ،١/٢٧٤دايةاهل ،٢/١٣٧الروايتني والوجهني) ٣(

  ٨/٤٢٣اإلنصاف ،٧/٢٤٧املبدع
  ٧/٢٤٧املبدع) ٤(
  ١٣٨-٢/١٣٧الروايتني والوجهني) ٥(
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٩٥٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 .)١(مقصودي الطَّالق
  .)٢(أنَّ الغرض من اليمني منع وجود هذه الصفة يف ملكه -٤

  
  . أنَّ الصفة ال تعود:القول اآلخر

  .)٥(،والشافعية)٤(، واملذهب عند احلنفية)٣(وهو رواية عن اإلمام أمحد
  :أدلَّة هذا القول

أنَّ الصفة املعلَّق عليها الطَّالق وجدت يف وقت عدم قبول  -١
  .)٦(احملل له

 .)٧(أنَّ النكاح الثَّاين ال ينبين على األول يف شيء من أحكامه -٢
أنَّ اليمني إذا علِّقت على عني تعلَّقت بـها وال يلزم فيها  -٣

                                 
  ٢/١٣٨لروايتني والوجهنيا) ١(
  ٥/٣٦١الفروع) ٢(
 ،٥/٣٦١الفروع ،١٠/٣٢٠املغين ،١/٢٧٤دايةاهل ،٢/١٣٧الروايتني والوجهني) ٣(

  ٨/٤٢٣اإلنصاف ،٧/٢٤٧املبدع
جممع األنـهر والدر  ،٣/١٤٠املختار واالختيار ،٣/٤٧الكتاب واللباب) ٤(

  ١/٤٢٠املنتقى
ية األخيار ،كفا٧/١٠٨،حلية العلماء١٧/٢٤٢املهذب مع تكملة اموع للمطيعي) ٥(

  ٣/٣١٦ ،مغين احملتاج٦٠٧ص
  ٣/١٤٠االختيار) ٦(
  ٧/٢٤٧املبدع) ٧(
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٩٥٩ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

 .)١(امللك
قول مطلق يف كل حال . لقإنْ فعلِت كذا فأنِت طا: أنَّ قوله -٤

ويف كل زمان، فإذا وجدت املخالفة وجب أنْ يكون حنثاً 
 .)٢(وتنحل اليمني وتسقط، كما لو فعله يف النكاح األول

أنَّ اليمني إذا وقعت على املرأة على صفة من الصفات فإنَّ  -٥
االعتبار بوجود الصفة وإنْ مل تكن املرأة على الصفة اليت 

إنْ دخلِت الدار فأنِت طالق، : و قالكانت عليها، كما ل
  .)٣(وكانت مكتسية، فدخلتها وهي عريانة، فإنَّ الطَّالق يقع

 الذي يظهر يل رجحانه أنَّ الصفة ال تعود يف النكاح الثَّاين؛ :   الترجيح
ألنَّ الصفة احمللوف عليها قد وقعت زمن البينونة، فتسقط اليمني بذلك 

  .ح بعد ذلك، واهللا تعاىل أعلمفال أثر لـها يف النكا
  
  
احلكم إذا تبين أنَّ املطلَّقة غري اليت : املسألة الثَّالثة عشرة] ٢٤٤[

  .)٤(وقعت عليها القرعة
                                 

  ١٧/٢٤٣املهذب مع تكملة اموع للمطيعي) ١(
  ٢/١٣٧الروايتني والوجهني) ٢(
  ٢/١٣٧الروايتني والوجهني) ٣(
 أو جهلها ابتداًء، بأنه إذا طلق إحدى نسائه مث نسيها: هذه املسألة مبنية على القول) ٤(

= 
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٩٦٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١( أنه تطلق املرأتان:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
أبو بكر غالم اخلالل، وقدمه يف : واختاره من علماء احلنابلة أيضاً

  .)٢(واحلاوي الصغريالرعايتني، 
  :أدلَّة هذا القول

أما املطلَّقة فحقيقة لوقوع الطَّالق عليها، وأما اليت خرجت  -١
بالقرعة؛ فألنَّ الطَّالق إذا وقع يستحيل رفعه، وألنها حرمت 

  .)٣(عليه بقوله
 .)٤(أنه متهم يف نفي الطَّالق عنها، فال يقبل قوله فيه -٢
رأتني فيه احتياط للفروج، ودفع أنَّ القول بوقوع طالق امل -٣

  .)٥(للتهمة

                                  
=  

ه يقرع بينهناملنح ٩/١٤٤اإلنصاف: انظر.(وهو من مفردات مذهب احلنابلة. أن،
   )٥٤٩-٢/٥٤٨الشافيات

،قواعد ابن ٥/٤٣٦،شرح الزركشي٥/٤٥٩،الفروع٢/٦١،احملرر١٠/٥٢٥املغين) ١(
  ٩/١٤٤، اإلنصاف ٧/٣٨٤،املبدع)١٦٠( القاعدة رقم ٣٤٤رجب ص

،قواعد ابن ٥/٤٣٦،شرح الزركشي٥/٤٥٩،الفروع٢/٦١ر،احملر١٠/٥٢٥املغين) ٢(
  ٩/١٤٤،اإلنصاف٧/٣٨٤،املبدع ٣٤٤رجب ص

  ٧/٣٨٤املبدع) ٣(
  ٣٤٤قواعد ابن رجب ص) ٤(
  ٥/٤٣٦شرح الزركشي) ٥(
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٩٦١ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

 تطلق املرأة املطلَّقة، وترد إليه اليت خرجت عليها القرعة ما :القول اآلخر
  .مل تتزوج أو تكون القرعة حبكم احلاكم

  .)١(وهو رواية عن اإلمام أمحد، هي املذهب عند احلنابلة
  :دليل هذا القول

قرعة ليست بطالق، وال كناية، وأما إذا أنه ظهر أنها غري مطلَّقة، وال
تزوجت فقد تعلَّق بـها حق الزوج الثَّاين، وأما إذا حكم احلاكم بالقرعة 

  .)٢(فحكمه تفريق بينهما، وليس ألحد رفع ما حكم به احلاكم
 الذي يظهر يل رجحانه أنه تطلق املرأة املطلَّقة، وترد إليه اليت :الترجيح

رعة ما مل تتزوج أو تكون القرعة حبكم احلاكم؛ ألنه خرجت عليها الق
تبين أنَّ اليت وقعت عليها القرعة زوجته، وألنَّ الصحيح أنه ال مدخل 

هنا قد زال احرمان عليه قبل زوال االشتباه، وهتللقرعة يف الطالق، ف
  .االشتباه فتحرم عليه املطلَّقة وحدها، واهللا تعاىل أعلم

  
  
  

                                 
،قواعد ابن ٥/٤٣٦،شرح الزركشي٥/٤٥٩،الفروع٢/٦١،احملرر١٠/٥٢٤املغين) ١(

  ٣/١٨٠،شرح املنتهى ٩/١٤٤،اإلنصاف٧/٣٨٤،املبدع ٣٤٤رجب ص
  ٧/٣٨٤،املبدع١٠/٥٢٤املغين) ٢(
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٩٦٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

إذا نادى امرأته، فأجابته امرأته :  الرابعة عشرةاملسألة] ٢٤٥[
  .فعلى  من  يقع  الطَّالق؟. أنِت طالق: األخرى فقال

  :اختلف النقل عن ابن حامد رمحه اهللا تعاىل يف هذه املسألة على قولني
  .)١( أنه تطلق املناداة فقط:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل:  األول-

  .)٤(،واملالكية)٣(، هي املذهب عند احلنابلة)٢(دوهو رواية عن اإلمام أمح
  :أدلَّة هذا القول

  .)٥(أنه قد تعلَّق خبطابه املناداة، وليست األخرى مناداة -١
أنه مل يقصد اليت أجابته بالطَّالق، فلم تطلق، كما لو أراد أنْ  -٢

 .)٦(أنِت طالق: فسبق لسانه فقال. أنِت طاهر: يقول
                                 

 ،)١٢٦( القاعدة رقم٢٧٣،قواعد ابن رجب ص٢/١٦٥الروايتني والوجهني) ١(
  ٩/١٤٨اإلنصاف

،قواعد ابن رجب ١٠/٣٧٥،املغين٢/١٦٥الروايتني والوجهني:انظر.(مهنا: نقلها عنه) ٢(
  )٩/١٤٨،اإلنصاف٢٧٣ص

  ٣/١٨٢هى،شرح املنت٩/١٤٨،اإلنصاف٥/٤٦٠،الفروع٢/٦١احملرر) ٣(
 ،٤/٤٤،التاج واإلكليل مع مواهب اجلليل١/٤٧٨خمتصر خليل وجواهر اإلكليل) ٤(

، وهذا املذهب ٢/١٥٠،أسهل املدارك١/٤٥٠،بلغة السالك ٤/٣٣شرح اخلرشي
عندهم من حيث الفتوى، وأما من قامت عليه البينة أو اقر بذلك عند القاضي فإنه 

  . يلزمه طالق امرأتيه عندهم
  ٧/٣٨٨املبدع) ٥(
  ٧/٣٨٨،املبدع١٠/٣٧٥املغين) ٦(
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٩٦٣ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

ابته بالطَّالق، وإنما قصد املناداة، فكما لو أنه مل يقصد اليت أج -٣
يظنها زوجته، فإنَّ الطَّالق يقع على . أنِت طالق: قال ألجنبية

  .)١(من نواها، وهي الزوجة، فكذا هنا
  
 أنَّ الطَّالق يقع على :اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل:  الثَّاين-

  .)٢(املرأتني
  .)٣(وهو رواية عن اإلمام أمحد

  : هذا القولأدلَّة
  .بأدلَّة القول األول: يستدل لوقوع الطَّالق على املناداة -١
بأنه خاطبها بالطَّالق، وهي : يستدل لوقوعه على املخاطبة -٢

  .)٤(حملٌّ له، فطلقت، كما لو قصدها
  

  . أنه تطلق ايبة:القول الثَّالث يف املسألة

                                 
  ٢/١٦٥الروايتني والوجهني) ١(
  ٩/١٤٨،اإلنصاف٧/٣٨٨،املبدع١٠/٣٧٥املغين) ٢(
 م أمحد يف رواية أمحد بن احلسنيوظاهر كال: ٢٧٣قال ابن رجب يف القواعد ص) ٣(

الروايتني : وانظر. (بن حسان أنـهما يطلقان مجيعاً يف الباطن والظاهرا
  )٩/١٤٨،اإلنصاف٢/١٦٤الوجهنيو

  ٧/٣٨٨،املبدع١٠/٣٧٥املغين) ٤(
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٩٦٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)٢(،واألصح عند الشافعية)١(وهو مذهب احلنفية
  :لَّة هذا القولأد

  .)٣(أنه أتبع اإليقاع اجلواب، فيصري خماطباً للمجيبة -١
 .)٤(أنه خاطبها بالطَّالق -٢
أنَّ املناداة مل يوجد يف حقها إال النداء، ومل خياطبها بالطَّالق،  -٣

  .)٥(فال تطلق
 الذي يظهر يل رجحانه  أنَّ اليت تطلق هي املناداة وحدها؛ ألنه :الترجيح 
لطَّالق، وأما املخاطبة فال يقع عليها الطَّالق؛ ألنه مل يقصد قصدها با

  .طالقها، ويشترط يف وقوع الطَّالق القصد، واهللا تعاىل أعلم
  
  
تزوجتها أو : هل حتصل الرجعة بقوله: املسألة اخلامسة عشرة] ٢٤٦[

  .نكحتها؟
                                 

  ١/٤٥٣،الفتاوى اخلانية٦/١٢١املبسوط) ١(
 ،٨/١٣١،حتفة احملتاج٣/٣٢٧،املنهاج ومغين احملتاج٥/٤٤٦،الوسيط٢٥١التنبيه ص) ٢(

  ٧/٤٠نـهاية احملتاج
   ٦/١٢١املبسوط) ٣(
  ٣/٣٢٧مغين احملتاج) ٤(
  ٥/٤٤٦،الوسيط١٧/٢٣٦للمطيعياملهذب مع تكملة اموع ) ٥(
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٩٦٥ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

  .)١( أنه حتصل الرجعة بذلك:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)٢(القاضي: واختاره من علماء احلنابلة أيضاً

  .)٥(،ووجه عند الشافعية)٤(،وهو مذهب احلنفية)٣(وأومأ إليه اإلمام أمحد
  :أدلَّة هذا القول

  .)٦(أنه تباح األجنبية بـهذا اللفظ، فالرجعية أوىل -١
أنه ملَّا صلح هذا اللفظ الستحداث امللك، فألنْ يصلح  -٢

 .)٧(لتداركه أوىل
  .)٨(نَّ ما صح به أقوى العقدين صح به أضعفهماأ -٣

                                 
، قال ابن قدامة ٩/١٥١،اإلنصاف٧/٣٩١،املبدع١٠/٥٦١،املغين٢/٤١الـهداية) ١(

وعلى هذا، حيتاج أنْ ينوي به الرجعة؛ ألنَّ ما كان كناية تعترب له النية، : يف املغين
  .هـ.أ.ككنايات الطَّالق

  ٩/١٥١اإلنصاف) ٢(
  ٩/١٥١،اإلنصاف٧/٣٩١،املبدع٥/٤٦٤،الفروع٢/٨٣،احملرر١٠/٥٦١املغين) ٣(
 ،٣/٣٩٩الدر املختار وحاشية ابن عابدين٤/٨٤،البحر الرائق٣/١٨٣بدائع الصنائع) ٤(

  ١/٤٦٩الفتاوى الـهندية
 ،حلية العلماء١٧/٢٦٧،املهذب مع تكملة اموع للمطيعي١٠/٣١٢احلاوي) ٥(

  ٣/٣٣٦،مغين احملتاج٩/١٧٣،فتح العزيز ٦/١١٥التهذيب ،٧/١٢٥
  ٧/٣٩١،املبدع١٠/٥٦١املغين) ٦(
  ٩/١٧٣،فتح العزيز٦/١١٥التهذيب) ٧(
  ١٠/٣١٢احلاوي) ٨(
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٩٦٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 بأنَّ هذا القول غري مسلَّم به، فما انعقد به النكاح الذي هو :وأجيب عنه
  .)١(أقوى، ال ينعقد به الطَّالق الذي هو أضعف

  
  . أنه ال حتصل الرجعة بذلك:القول اآلخر

واألصح عند  ،)٣(ورواية عن أيب حنيفة ،)٢(ةلوهو املذهب عند احلناب
  .)٤(الشافعية

  :أدلَّة هذا القول
أنَّ هذا كناية، والرجعة استباحة بضع مقصود، وال حتصل  -١

  .)٥(بالكناية، كالنكاح
إثبات للثابت، وهو حمال، . نكحتك: أنَّ النكاح ثابت، وقوله -٢

فلم يكن مشروعاً، فكان ملحقاً بالعدم شرعاً، فلم تقع به 

                                 
  ١٠/٣١٢احلاوي) ١(
 ،٧/٣٩١املبدع ،٥/٤٦٤الفروع ،٢/٨٣احملرر ،١٠/٥٦١املغين ،٢/٤١دايةاهل) ٢(

  ٣/١٨٣،شرح املنتهى٤٤٧دليل الطالب ص ،٩/١٥١اإلنصاف
  ١/٤٣٣ر،جممع األ٤/٨٤،البحر الرائق٣/١٨٣بدائع الصنائع) ٣(
 ،حلية العلماء١٧/٢٦٧،املهذب مع تكملة اموع للمطيعي١٠/٣١٢احلاوي) ٤(

  ٣/٣٣٦،املنهاج ومغين احملتاج٩/١٧٣،فتح العزيز٦/١١٥التهذيب ،٧/١٢٥
  ٧/٣٩١،املبدع١٠/٥٦١،املغين١٠/٣١٢احلاوي) ٥(
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٩٦٧ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

  .)١(الرجعة
 بأنَّ النكاح وإنْ كان ثابتاً حقيقة لكن احملل ال حيتمل :عنهوأجيب 

اإلثبات، فيجعل جمازاً عن استيفاء الثابت ِلما بينهما من املشابـهة، 
  .)٢(تصحيحاً لتصرفه بقدر اإلمكان

 الذي يظهر يل رجحانه أنه إذا قصد بلفظه ذلك املراجعة فإنَّ :الترجيح
؛ ألنه لفظ حيتمل اإلخبار وحيتمل املراجعة، الرجعة حتصل بذلك وإال فال

فيقبل قول القائل يف بيان مراده به؛ ألنه لفظ دلَّ على معىن وهو املراجعة 
  .وقصد القائل به ذلك املعىن فيترتب عليه حكمه، واهللا تعاىل أعلم

  
  
  .هل حتصل الرجعة بالوطء؟: املسألة السادسة عشرة] ٢٤٧[

  .)٣(أنه حتصل الرجعة بالوطء مطلقاً: ه اهللا تعاىلاختار ابن حامد رمح
  .)٥(واحلنفية ،)٤(وهو رواية عن اإلمام أمحد، هي املذهب عند احلنابلة

                                 
  ٣/١٨٣بدائع الصنائع) ١(
  ٣/١٨٣بدائع الصنائع) ٢(
  ٩/١٥٤،اإلنصاف٧/٣٩٣،املبدع٥/٤٤٩ي،شرح الزركش١٠/٥٥٩املغين) ٣(
 ،٧/٣٩٣املبدع ،٢/٨٣احملرر ،٢/١٥٨االفصاح ،٢/٤٢الـهداية) ٤(

  ٣/١٨٤شرح املنتهى ،٤٤٧دليل الطالب ص ،٩/١٥٤اإلنصاف
بدائع  ،٤٢٢رؤوس املسائل ص ،٦/٢١املبسوط ،٣/٥٤الكتاب واللباب) ٥(

= 
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٩٦٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  :أدلَّة هذا القول
 وبعولَتهن أَحق ِبردِهن ِفي ذَِلك ِإنْ أَرادوا (قول اهللا تعاىل  -١

 .)١() ِإصالحا
هللا تعاىل مسى الرجعة رداً، والرد حقيقة يف الفعل  أنَّ ا:وجه الداللة

 .)٢(وال خيتص بالقول
ورد احلكم ال . رد مشاهد، ورد حكم:  بأنَّ الرد نوعان:وأجيب عنه

 .)٣(يكون إال بالقول، ورد الرجعة حكم، فال يكون إال بالقول
أنَّ هذه مدة تفضي إىل بينونة، فترتفع بالوطء، كمدة  -٢

 .)٤(إليالءا
 بأنه قياس مع الفارق، فمدة اإليالء ال ترتفع بالقول، :وأجيب عنه    

 .)٥(فلذا رفعت بالوطء، وأما هذه فترتفع بالقول، فال ترتفع بالوطء
أنَّ الرجعة استدامة النكاح واستبقاؤه، والوطء يدلُّ على  -٣

                                  
=  

  ٤/٨٤، البحر الرائق٣/١٤٧،املختار واالختيار٣/١٨١الصنائع
  )٢٢٨(سورة البقرة آية رقم) ١(
  ٥/٤٤٩،شرح الزركشي٣/١٨٢بدائع الصنائع) ٢(
  ١٠/٣١١احلاوي) ٣(
  ١٠/٥٦٠املغين) ٤(
  ١٠/٣١١احلاوي) ٥(
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٩٦٩ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

 .)١(ذلك
 املسلم أنه ال أنَّ الفعل أقوى من القول؛ ألنَّ الظاهر يف حال -٤

يطأ إال امرأته، فحِمل إقدامه على الوطء دليل على املراجعة، 
 .)٢(كي ال يقع فعله يف احلرام

أنَّ الطَّالق سبب لزوال امللك ومعه خيار، فتصرف املالك  -٥
  .)٣(بالوطء مينع زواله، كوطء البائع األمة املبيعة يف مدة اخليار

  
  :األقوال األخرى
  :ة ثالثة أقوالللعلماء يف املسأل

  . ما تقدم من اختيار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل ومن وافقه:أحدها
  . أنه حتصل الرجعة بالوطء مع النية:والقول الثَّاين

  .)٥(،ومذهب املالكية)٤(وهو رواية عن اإلمام أمحد
  :أدلَّة هذا القول

                                 
  ٣/١٤٧االختيار) ١(
  ٤٢٢رؤوس املسائل ص) ٢(
  ٧/٣٩٣،املبدع١٠/٥٦٠،املغين٦/٢١املبسوط) ٣(
  ٩/١٥٤،اإلنصاف٢٢٩،االختيارات الفقهية ص٥/٤٤٩شرح الزركشي) ٤(
،خمتصر ٢٣٤،القوانني الفقهية ص٢/٨٥٩،املعونة٧٧-٢/٧٦،التفريع٢/٢٢٤املدونة) ٥(

  ٤/٨٠،شرح اخلرشي١/٥١١خليل وجواهر اإلكليل 
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٩٧٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١())إنما األعمال بالنيات((: tحديث عمر  -١
بيح للوطء، فلم يصح إال بنية، كالتلفظ بعقد أنه معىن م -٢

 .)٢(النكاح
أنه أحد األنواع اليت تثبت بـها الرجعة، فال يصح إال بنية،  -٣

  .)٣(كالقول
  . أنه ال حتصل الرجعة بالوطء مطلقاً:القول الثَّالث

  .)٥(،ومذهب الشافعية)٤(وهو رواية عن اإلمام أمحد
  :أدلَّة هذا القول

 فَِإذَا بلَغن أَجلَهن فَأَمِسكُوهن ِبمعروٍف أَو (ل اهللا تعاىل قو -١
كُمٍل ِمندى عوا ذَوِهدأَشوٍف ورعِبم ن٦() فَاِرقُوه(.  

أنَّ اإلشهاد إنما يكون على القول، وهو مأمور به، : وجه الداللة

                                 
  )١٢٤(تقدم خترجيه ص) ١(
  ٢/٨٥٩املعونة) ٢(
  ٢/٨٥٩املعونة) ٣(
،االختيارات ٥/٤٤٨،شرح الزركشي٢/٨٣،احملرر٢/١٥٨،االفصاح٢/٤٢الـهداية) ٤(

  ٩/١٥٤نصاف ،اإل٢٢٩الفقهية ص
 التهذيب ،٧/١٢٥حلية العلماء ،٥/٤٦٠الوسيط ،١٠/٣١٠احلاوي ،٥/٢٦٠األم) ٥(

  ٣/٣٣٧،املنهاج ومغين احملتاج٩/١٧٦فتح العزيز ،٦/١١٥
  )٢(سورة الطَّالق آية رقم) ٦(
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٩٧١ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

 .)١(والوطء مما مل جتر العادة باإلشهاد عليه
 بأنه ليس يف اآلية ما يدلُّ على اقتران اإلشهاد بالرجعة، :يب عنهوأج

 .)٢(فيطأ مث يشِهد
أنها استباحة بضع مقصود، أُِمر باإلشهاد فيه، فلم حيصل من  -٢

 .)٣(القادر بغري القول، كالنكاح
 .)٤( بأنَّ الرجعة استدامة للنكاح السابق، ال نكاح جديد:وأجيب عنه

قول فعل من قادر على القول، فلم حتصل به الرجعة، أنَّ غري ال -٣
 .)٥(كاإلشارة من الناطق

  .)٦(أنَّ الوطء يوجب الِعدة، فال يكون قاطعاً لـها -٤
؛ )٧( الذي يظهر يل رجحانه أنه حتصل الرجعة بالوطء مع النية:الترجيح

فإذا ألنَّ الوطء حمتمل أنْ يكون املراد به املراجعة وحيتمل غري ذلك، 

                                 
  ٥/٤٤٨،شرح الزركشي١٠/٣١١احلاوي) ١(
  ٥/٤٤٨شرح الزركشي) ٢(
  ١٠/٥٥٩املغين) ٣(
  ٤/١٦الـهداية وفتح القدير) ٤(
  ٩/١٧٦،فتح العزيز١٠/٥٥٩املغين) ٥(
  ٣/٣٣٧مغين احملتاج) ٦(
  ٥٢٣،الفتاوى السعدية ص٢٠/٣٨١جمموع فتاوى شيخ اإلسالم) ٧(
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٩٧٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

اقترنت به النية عِلم أنها املراد بـهذا الوطء هو املراجعة، واهللا تعاىل 
  .أعلم

  
  
  .حكم االرجتاع يف الردة: املسألة السابعة عشرة] ٢٤٨[

 أنه إنْ كانت تتعجل الفُرقة بالردة :اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
جعة ال تصح، وإنْ كانت ال تجعة موقوفة، إنْ فالرل بـها الفُرقة فالرجعت

  .)١(أسلم املرتد منهما يف الِعدة صحت الرجعة، وإنْ مل يسلم مل تصح
  .)٢(القاضي: واختاره من علماء احلنابلة أيضاً

  .)٣(وهو قول املزين من الشافعية
  :أدلَّة هذا القول

قد بانت منه بـها، أنه إنْ كانت تتعجل الفُرقة بالردة فهي  -١
  .)٤(فال يصح ارجتاعها

أنه إنْ كانت ال تتعجل الفُرقة بالردة وأسلم املرتد منهما يف  -٢

                                 
  ٩/١٥٧،اإلنصاف٧/٣٩٥،املبدع٢/٨٣،احملرر١٠/٥٦٢املغين) ١(
  ٩/١٥٧،اإلنصاف٧/٣٩٥،املبدع١٠/٥٦٢املغين) ٢(
  ٩/١٧٦،فتح العزيز٥/٤٦١،الوسيط١٠/٣٢٣،احلاوي٨/٣٠٠خمتصر املزين) ٣(
  ٧/٣٩٥،املبدع١٠/٥٦٢املغين) ٤(
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٩٧٣ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

 .)١(الِعدة فيكون قد ارجتعها يف نكاحه
أنه إنْ كانت ال تتعجل الفُرقة بالردة وأسلم املرتد منهما يف  -٣

لردة، كما لو مل الِعدة فهو نوع إمساك، فال متنع منه ا
 .)٢(يطلِّق

أنه إنْ كانت ال تتعجل الفُرقة بالردة ومل يسلم املرتد منهما يف  -٤
 .)٣(الِعدة فالفُرقة تكون قد وقعت قبل الرجعة

أنَّ أسوأ أحوال املرتدة أنْ تكون حمرمة، وحترميها ال مينع من  -٥
  .)٤(صحة الرجعة، كاملُحِرمة

أنَّ املراد بالتحرمي هو حترمي أي نوع من اِحلل، واحملِرمة  ب:وأجيب عنه
  .)٥(تقبل نوعاً من اِحلل وهو ِحل اخللوة، فافترقا

  
  :األقوال األخرى

  :للعلماء يف املسألة ثالثة أقوال
  . ما تقدم من اختيار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل ومن وافقه:أحدها

                                 
  ١٠/٥٦٢املغين) ١(
  ١٠/٥٦٢املغين) ٢(
  ١٠/٥٦٢املغين) ٣(
  ١٠/٣٢٣احلاوي) ٤(
  ٣/٣٣٧مغين احملتاج) ٥(
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٩٧٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  . الردة مطلقاً أنه ال يصح االرجتاع يف:والقول الثَّاين
  .)٣(،والشافعية)٢(،واملالكية)١(وهو املذهب عند احلنابلة

  :أدلَّة هذا القول
  .)٤()  وال تمِسكُوا ِبِعصِم الْكَواِفِر(قول اهللا تعاىل  -١

 .)٥(ك بعصمتها، وهو منهي عن ذلك أنَّ الرجعة متس:وجه الداللة
 .)٦(ل غري قابل لهأنَّ املقصود من الرجعة اِحلل، واحمل -٢
أنَّ الرجعة استباحة بضع مقصود، فلم تصح مع الردة،  -٣

 .)٧(كالنكاح
أنَّ الرجعة تقرير للنكاح، والردة تنايف ذلك، فلم يصح  -٤

اجتماعهما، وإذا مل يصح اجتماعهما لتنافيهما، وقد ثبتت 

                                 
  ٣/١٨٤،شرح املنتهى٩/١٥٧،اإلنصاف٧/٣٩٥،املبدع٢/٨٣،احملرر٢/٤٢الـهداية) ١(
  ٤/١٠٠مواهب اجلليل) ٢(
،املنهاج ومغين ٩/١٧٦،فتح العزيز٥/٤٦١،الوسيط٢٥٢،التنبيه ص١٠/٣٢٣احلاوي) ٣(

  ٦١٣،كفاية األخيار ص٣/٣٣٧احملتاج
  )١٠(سورة املمتحنة آية رقم) ٤(
  ١٠/٣٢٤احلاوي) ٥(
  ٥/٤٦١الوسيط) ٦(
  ٣/١٨٤،شرح املنتهى١٠/٥٦٢،املغين١٠/٣٢٤احلاوي) ٧(
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٩٧٥ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

 .)١(الردة فتبطل الرجعة
٥- د٢(ة، فال رجعة له حينئذأنَّ زوجته تبني منه بالر(.  

 أنه إنْ كانت تتعجل الفُرقة بالردة فالرجعة ال تصح، وإنْ :القول الثَّالث
  .كانت ال تتعجل بـها الفُرقة فتصح الرجعة مطلقاً

  .)٣(وهو قول عند احلنابلة
  :أدلَّة هذا القول

رقة يستدل لـهم على أنَّ الرجعة ال تصح إذا كانت الفُ -١
  .بأدلَّة القول األول على ذلك: تتعجل بالردة

يستدل لـهم على أنَّ الرجعة تصح إذا كانت الفُرقة ال  -٢
بأدلَّة القول األول على أنه إذا أسلم يف الِعدة : تتعجل بالردة

  . صحت الرجعة
لفُرقة بالر:الترجيح ذا تعجلت ا دة  الذي يظهر يل رجحانه أنه إ

ـها فتصح  ت ال تتعجل ب لرجعة، وإنْ كان أنه ال تصح ا
دة، قياساً  لِع لرجعة يف ا لرجعة مطلقاً وال يشترط أنْ تكون ا ا
آلخر ومل يسلم  ذا أسلم أحدمها قبل ا ني إ ألصلي على الكافرين ا

دة، واهللا تعاىل أعلم لِع آلخر إال بعد انقضاء ا   .  ا
                                 

  ١٠/٥٦٢،املغين١٠/٣٢٤احلاوي) ١(
  ٤/١٠٠مواهب اجلليل) ٢(
  ٩/١٥٧اإلنصاف) ٣(
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  ء والظِّهار واللعان والعدديف اإليال: الفصل الثَّالث
  :وفيه أربعة مباحث

  .يف اإليالء: املبحث األول
  .يف الظِّهار: املبحث الثَّاين
  .يف اللعان: املبحث الثَّالث
  .يف الِعدد: املبحث الرابع
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  يف اإليالء: املبحث األول
  :وفيه مسألتان
  .ـها؟مىت حتتسب مدة اإليالء من الرجعية يف عدت: املسألة األوىل
  .هل حينث املؤِلي إذا وطئ وهو جمنون؟: املسألة الثَّانية
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٩٨١ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

مىت حتتسب مدة اإليالء من الرجعية يف : املسألة األوىل] ٢٤٩[
  .عدتـها؟

  .)١( أنَّ املدة حتتسب من حني آىل:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)٤(كية،واملال)٣(،وظاهر مذهب احلنفية)٢(وهو املذهب عند احلنابلة

  :أدلَّة هذا القول
أنَّ من صح إيالؤه، احتسب عليه باملدة من حني إيالئه، كما  -١

  .)٥(لو مل تكن مطلَّقة
أنها مباحة لزوجها، فاحتسب عليه باملدة من حني آىل، كغري  -٢

  .)٦(املطلَّقة
  . أنَّ املدة حتتسب من حني الرجعة:رخالقول اآل

                                 
  ٥/٤٧٥،شرح الزركشي١١/٢٤املغين) ١(
   ٩/١٥٢،اإلنصاف٥/٤٧٥،شرح الزركشي٢/٨٧احملرر) ٢(
،الدر ١/٤٤٤،الدر املنتقى وجممع األر٤/١١١،البحر الرائق٤/٥٢فتح القدير) ٣(

، وهذا ما ظهر يل من حنو ٣/٦١،اللباب٣/٤٣١املختار وحاشية ابن عابدين 
  . يبطل مبضي الِعدةآىل من املطلَّقة رجعياً صح، و: قولـهم

،كفاية ٢٤٠،القوانني الفقهية ص٢/٣٣٥،مقدمات ابن رشد٢/٨٨٤،٨٨٢املعونة) ٤(
، وهذا ما ظهر يل من حنو ٤٢٨-٢/٤٢٧،حاشية الدسوقي٢/٩٣الطالب الرباين

  .ومل يفرقوا. أنَّ األجل من يوم حلفه: قولـهم
  ١١/٢٤املغين) ٥(
  ١١/٢٤املغين) ٦(
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٩٨٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)٢(لشافعية،ومذهب ا)١(وهو مقتضى كالم اخلرقي
  :أدلَّة هذا القول

  .)٣(أنها معتدة منه، فأشبهت البائن -١
 بأنه قياس مع الفارق، فالبائن ليست زوجة، وال يصح :وأجيب عنه

 .)٤(اإليالء منها حبال، فهي كاألجنبية
أنَّ الطَّالق إذا طرأ قطع املدة، مث ال حيتسب عليه بشيء من  -٢

 .)٥(ستأنف املدة يف الِعدةاملدة قبل رجعتها، فأوىل أنْ ال ي
أنَّ املدة شرعت للمهلة يف وقت حيل له الوطء فيه، والِعدة ال  -٣

  .)٦(حيل له الوطء فيها
 الذي يظهر يل رجحانه أنه حتتسب مدة اإليالء من الرجعية من :الترجيح

 زوجة، ويصح منها دحني إيالئه، كغريها من الزوجات؛ ألنَّ الرجعية تع
  .ء، فيكون من حني آىل منها، واهللا تعاىل أعلماإليال

                                 
  ٩/١٥٣،اإلنصاف٥/٤٧٥ركشي،شرح الز١١/٢٤املغين) ١(
،املنهاج ٩/٢٣٣،فتح العزيز٦/١٤٣،التهذيب١٠/٣٨٤،احلاوي٨/٣٠٣خمتصر املزين) ٢(

   ٣/٣٤٩ومغين احملتاج
  ١١/٢٤املغين) ٣(
  ١١/٢٤املغين) ٤(
  ١١/٢٤املغين) ٥(
  ٣/٣٤٩مغين احملتاج) ٦(
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٩٨٣ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

  .هل حينث املؤِلي إذا وطئ وهو جمنون؟: املسألة الثَّانية] ٢٥٠[ 
 أنه ال حينث، وخيرج بوطئه عن :اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

  .)١(اإليالء
  .)٤(،واألصح عند الشافعية)٣(،واملالكية)٢(وهو املذهب عند احلنابلة

  :ذا القولأدلَّة ه
  :األدلَّة على أنه ال يبقى مؤلياً: أوالً
  .)٥(أنه وِجد الوطء، فاستوفت املرأة به حقها -١
أنَّ وطء انون كالعاقل يف تقرير املهر، والتحليل، وحترمي  -٢

  .)٦(الربيبة، وسائر األحكام، فكذلك يف الفيئة
  : األدلَّة على أنه ال حينث: ثانياً

                                 
  ١١/٣٢،املغين٢/١٧٥الروايتني والوجهني) ١(
 ،شرح املنتهى٩/١٨٨،اإلنصاف٥/٤٨٢ح الفروع،تصحي٢/٨٨،احملرر١١/٣٢املغين) ٢(

٣/١٩٥  
  ٤/١٦٠،شرح الزرقاين٤/١١٠التاج واإلكليل مع مواهب اجلليل) ٣(
 ،١٧/٣٢٠،املهذب مع تكملة اموع للمطيعي١٠/٤٠٣،احلاوي٥/٢٩٠األم) ٤(

 ،مغين احملتاج٦/٢٣١،روضة الطالبني٢٤٦-٩/٢٤٥،فتح العزيز٦/١٤٧التهذيب
٣/٣٥٠    

  ٣/١٩٥،شرح املنتهى١٠/٤٠٣احلاوي) ٥(
  ٣/٣٥٠،مغين احملتاج٩/٢٤٦فتح العزيز) ٦(
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٩٨٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١( والقلم عنه مرفوعأنه غري مكلَّف، -١
أنَّ احلنث يفتقر إىل قصد، أو إىل من هو من أهل القصد؛ ألنه  -٢

  .)٢(يتعلَّق به حق اهللا تعاىل فاعترب فيه القصد
  

  :األقوال األخرى
  :للعلماء يف املسألة ثالثة أقوال

  . ما تقدم من اختيار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل ومن وافقه:أحدها
  .نه ال حينث ويبقى مؤلياً أ:والقول الثَّاين

  .)٤(،ووجه عند الشافعية)٣(وهو قول عند احلنابلة
  :أدلَّة هذا القول

أنه مل حينث بوطئه، وإذا بقيت ميينه، بقي اإليالء، كما لو مل  -١
  .)٥(يطأ

أنه ملَّا مل حينث بوطئه ويلزم بالكفَّارة، وكان وطؤه من بعد  -٢
                                 

  ١١/٣٢،املغين٥/٢٩٠األم) ١(
  ١٧٦-٢/١٧٥الروايتني والوجهني) ٢(
  ٩/١٨٨،اإلنصاف٢/٨٨،احملرر٣٣-١١/٣٢املغين) ٣(
 ،١٧/٣٢٠،املهذب مع تكملة اموع للمطيعي٦/١٤٧،التهذيب١٠/٤٠٣احلاوي) ٤(

  ٦/٢٣١البني،روضة الط٢٤٦-٩/٢٤٥فتح العزيز
  ١١/٣٣املغين) ٥(
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٩٨٥ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

  .)١( باقياًموجباً للكفَّارة، كان حكم اإليالء
 بأنَّ الوطء الذي حلف على تركه قد وقع منه، وبذلك :وجياب عنهما

  .)٢(تكون املرأة قد استوفت حقها، فال حيق لـها املطالبة بعد ذلك
  .)٣( ال فرق بني وطء انون ووطء العاقل يف رفع اإليالء:وبأنه

  . أنه حينث وعليه الكفَّارة:القول الثَّالث
  .)٥(،ومذهب احلنفية)٤(ر من احلنابلةوهو قول أيب بك
  :أدلَّة هذا القول

  .)٦(أنه فَعل ما حلف عليه -١
أنه ملَّا خرج من حكم اإليالء وجب أنْ حينث، وجتب عليه  -٢

 .)٧(الكفَّارة
  .)٨(أنَّ األهلية تعترب وقت احللف ال وقت احلنث -٣

                                 
   ١٠/٤٠٣احلاوي) ١(
  ٣/١٩٥،شرح املنتهى١٠/٤٠٣احلاوي)٢(
  ٣/٣٥٠،مغين احملتاج٩/٢٤٦فتح العزيز)٣(
  ١١/٣٢،املغين٢/١٧٥الروايتني والوجهني) ٤(
  ٣/٤٢٧الدر املختار وحاشية ابن عابدين) ٥(
  ١١/٣٢املغين) ٦(
  ٢/١٧٥الروايتني والوجهني) ٧(
  ٣/٤٢٧دينحاشية ابن عاب) ٨(
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٩٨٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

ا مالقصد؛ ألنها م بأنَّ احلنث والكفَّارة يراعى فيه:وجياب عن هذه األدلَّة
  .)١(من حقوق اهللا تعاىل، وانون ليس من أهل القصد

 الذي يظهر يل رجحانه أنَّ انون إذا وطئ زوجته اليت آىل منها :الترجيح
أنه يسقط عنه اإليالء، وال حينث، وال تلزمه كفَّارة، وذلك لقوة ما 

وي، واهللا استدل به القائلون بـهذا القول، وعدم وجود املعارض الق
  .تعاىل أعلم

  
  
  
  
  
  
  

                                 
  ٣/٣٥٠،مغين احملتاج١٧٦-٢/١٧٥الروايتني والوجهني) ١(
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  يف الظِّهار: املبحث الثَّاني
  :وفيه ست مسائل

  .احلكم إذا ظاهر من نسائه بكلمات: املسألة األوىل
احلكم إذا ظاهر من زوجته األمة مث اشتراها قبل أنْ : املسألة الثَّانية

  .يكفِّر
  .ون ظهاراً؟فهل يك. أنِت علي كظهر أجنبية: إذا قال: املسألة الثَّالثة
  .إذا أعتق نصفي عبدين، فهل جيزئ يف كفَّارة الظِّهار؟: املسألة الرابعة
  .إذا قدم للمساكني ستني مداً فقبلوه، فهل جيزئ؟: املسألة اخلامسة
  .احلكم إذا ظاهر من زوجته مراراً ومل يكفِّر: املسألة السادسة
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٩٨٩ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

  .)١(ئه بكلماتاحلكم إذا ظاهر من نسا: املسألة األوىل] ٢٥١[
  .)٢( أنه لكل واحدة كفَّارة:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

 ،)٥(واحلنفية ،)٤(، هي املذهب عند احلنابلة)٣(وهو رواية عن اإلمام أمحد
  .)٧(والشافعية ،)٦(واملالكية

  :أدلَّة هذا القول
أنه أفرد كل واحدة منهن بظهار خصها به، فوجب عليه  -١

املة يف حقِّها، كما لو عاد يف األوىل وكفَّر مث ظاهر كفَّارة ك

                                 
أنْ يظاهر من كل واحدة من نسائه بكلمة منفردة، : هو. بكلمات: املراد بقولنا) ١(  

الروايتني :انظر.(أنِت علي كظهر أمي: كما لو قال لكل واحدة
  )١١/٧٩،املغين٢/١٨٢والوجهني

  ٩/٢٠٧،اإلنصاف٨/٤٦،املبدع٥/٤٩١،شرح الزركشي١١/٧٩املغين) ٢(
  )٢/١٨٢الروايتني والوجهني:انظر.(األثرم والفضل وحنبل: نقلها عنه) ٣(
 اإلنصاف ،٨/٤٦املبدع ،٤٩٤-٥/٤٩٣الفروع ،٢/٩٠احملرر ،١١/٧٩املغين) ٤(

  ٣/١٩٩شرح املنتهى ،٩/٢٠٧
ر ،الدر املختا٤/١٦٧،البحر الرائق٣/١٦٣،املختار واالختيار٣/٢٣٤بدائع الصنائع) ٥(

، وكذا احلكم عندهم لو ظاهر منهن بكلمة واحدة، ٣/٤٧١مع حاشية ابن عابدين 
  .فلكل واحدة منهن كفَّارة

  ١/٥٢٧،جواهر اإلكليل٤/١٧٠،١٦٩،شرح الزرقاين٢/٢٩٩املدونة) ٦(
،فتح ١٧/٣٦٣،املهذب مع تكملة اموع للمطيعي١٠/٤٣٨،احلاوي٣/٢٩٦األم) ٧(

  ٣/٣٥٨،مغين احملتاج ٩/٢٧٩العزيز
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٩٩٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(من الثَّانية
أنها أميان ال حينث يف إحداها باحلنث يف األخرى، فال تكفِّرها  -٢

 .)٢(كفَّارة واحدة
أنها أميان مكررة على أعيان متفرقة، فكان لكل واحدة  -٣

 .)٣(كفَّارة، كما لو كفَّر مث ظاهر
ل واحدة، والكفَّارة إلنـهاء احلرمة، أنَّ احلرمة تثبت يف ك -٤

٤(فتتعدد بتعددهن(. 
أنـها أميان يف حمال خمتلفة، أشبه ما لو وجدت يف عقود  -٥

  .)٥(متفرقة
  

  :األقوال األخرى
  :للعلماء يف املسألة ثالثة أقوال

  . ما تقدم من اختيار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل ومن وافقه:أحدها
  .يه كفَّارة واحدة أنَّ عل:والقول الثَّاين

                                 
  ١٨٣-٢/١٨٢الروايتني والوجهني) ١(
  ٣/١٩٩،شرح املنتهى٥/٤٩١،شرح الزركشي١١/٧٩املغين) ٢(
  ٣/١٩٩،شرح املنتهى١١/٧٩املغين) ٣(
  ٣/٦٩،اللباب٣/١٦٣االختيار) ٤(
  ٨/٤٦املبدع) ٥(
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٩٩١ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

  .)١(وهو رواية عن اإلمام أمحد
  :دليل هذا القول

أنَّ كفَّارة الظِّهار حق هللا تعاىل، بدليل أنه ليس فيه مطالبة من الزوجة وال 
 اعتراض، فلم يتكرر عليه بتكرر الواحد يف عني واحدة وأعيان، كحد

  .)٢(داً واحداًالزىن إذا زىن من مجاعة نسوة ومل حيد، فإنه حيد ح
  .)٣( بأنه قياس مع الفارق، فاحلد عقوبة تدرأ بالشبهات:وأجيب عنه

 إنْ كان بكلمات يف جمالس فلكل واحدة كفَّارة، وإنْ :القول الثَّالث
  .كان يف جملس واحد فكفَّارة واحدة

  .)٤(وهو رواية عن اإلمام أمحد
  :دليل هذا القول

 قول من يقول إنَّ من جامع زوجته يف بالقياس على: ميكن االستدالل له
  .يوم واحد من رمضان مرات متعددة أنَّ عليه كفَّارة واحدة

 الذي يظهر يل رجحانه أنَّ عليه لكل واحدة كفَّارة؛ ألنَّ كل :الترجيح

                                 
شرح  ،٥/٤٩٣الفروع ،٢/٩٠احملرر ،١١/٧٩املغين ،٢/١٨٢الروايتني والوجهني) ١(

  ٩/٢٠٨،اإلنصاف ٥/٤٩١الزركشي
  ١١/٧٩،املغين٢/١٨٢الروايتني والوجهني) ٢(
  ٨/٤٦،املبدع١١/٨٠املغين) ٣(
 ،٥/٤٩١،شرح الزركشي٥/٤٩٤،الفروع٢/٩٠،احملرر٢/١٨٢الروايتني والوجهني) ٤(

  ٩/٢٠٨اإلنصاف
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٩٩٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .  زوجة اختصت بظهار فتختص حبكم، واهللا تعاىل أعلم
  
  
ته األمة مث اشتراها احلكم إذا ظاهر من زوج: املسألة الثَّانية] ٢٥٢[

  .قبل أنْ يكفِّر
  .)١( أنها ال حتلُّ له حىت يكفِّر:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

ووجه عند  ،)٤(واملالكية ،)٣(واحلنفية ،)٢(وهو املذهب عند احلنابلة
  .)٥(الشافعية

  :أدلَّة هذا القول

                                 
 ،٨/٤٤املبدع ،٥/٤٨٩شرح الزركشي ،١١/٧٧املغين ،٢/٤٨دايةاهل) ١(

  ٩/٢٠٦اإلنصاف
 اإلنصاف ،٨/٤٤املبدع ،٥/٤٩٤لفروعا ،٢/٩٠احملرر ،١١/٧٧املغين) ٢(

  ٣/٢٠٠،شرح املنتهى٩/٢٠٦
،الدر املختار وحاشية ابن ٤/١٦٢،البحر الرائق٤/٩٣العناية مع فتح القدير) ٣(

  ٣/٤٦٩عابدين
،شرح الزرقاين وحاشية ٢/٣١٦،مقدمات ابن رشد٢٨٣،الكايف ص٢/٣٠٢املدونة) ٤(

  ٤/١٧٢البناين
،حلية ١٧/٣٥٨ع تكملة اموع للمطيعي،املهذب م١٠/٤١٧،احلاوي٣/٢٩٤األم) ٥(

  ٣/٣٥٦،املنهاج ومغين احملتاج٧/١٧٨العلماء
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٩٩٣ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

ِهم ثُم يعودونَ ِلما  والَِّذين يظَاِهرونَ ِمن ِنساِئ(قول اهللا تعاىل  -١
 اللَّهظُونَ ِبِه ووعت ا ذَِلكُماسمتِل أَنْ يقَب ٍة ِمنقَبر ِريرحقَالُوا فَت

ِبريلُونَ خمعا ت١() ِبم(.  
 أنَّ اآلية عامة يف كل من ظاهر من زوجته، وهذا قد :وجه الداللة

 .)٢(ظاهر من زوجته، فال يطأ حىت يكفِّر
نَّ الظِّهار قد صح فيها، وحكمه ال يسقط بالطَّالق املزيل أ -٢

 .)٣(للملك واِحلل، فبملك اليمني أوىل
 .)٤(أنها ميني انعقدت موجبة لكفَّارة، فوجبت، كسائر األميان -٣
أنه على القول اآلخر تنقلب ميني الظِّهار إىل حكم اليمني باهللا  -٤

هار ينقلب حكمها إىل تعاىل، وال جند يف األصول أنَّ ميني الظِّ
  .)٥(حكم اليمني باهللا تعاىل

  
  . يبطل الظِّهار وتِحلُّ له:القول اآلخر

                                 
  )٣(سورة اادلة آية رقم) ١(
  ٥/٤٨٩،شرح الزركشي١١/٧٧املغين) ٢(
  ٨/٤٤املبدع١١/٧٨املغين) ٣(
  ١١/٧٨املغين) ٤(
   ٩٨مسائل أيب بكر ص٢/١٧٦الروايتني والوجهني) ٥(
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٩٩٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)٢(،واألصح عند الشافعية)١(وهو قول عند احلنابلة
  :أدلَّة هذا القول

أنَّ الكفَّارة جتب بالعود، وهو العزم على وطء زوجته، وهاهنا  -١
  .)٣(فَّارة الظِّهارقد عاد يف غري زوجته، فلهذا مل جتب عليه ك

أنها خرجت عن الزوجات، وصار وطؤه لـها مبلك اليمني،  -٢
فلم يكن موجباً لكفَّارة الظِّهار، كما لو تظاهر منها وهي 

 .)٤(أمته
أنَّ شرطه الزوجية، وقد زالت، فوجب أنْ يزول لزوال  -٣

 .)٥(شرطه
أنَّ العود تابع للظهار، فلما مل يصح الظِّهار إال يف حال  -٤

                                 
 ،١١/٧٧املغين ،٩٧،مسائل أيب بكر ص٢/٤٨هداية،الـ٢/١٧٦الروايتني والوجهني) ١(

يكفِّر : ، ويف الكفَّارة إنْ وطئها خالف، فقيل٩/٢٠٦،اإلنصاف ٤٥-٨/٤٤املبدع
  .يتخرج أنْ ال كفَّارة عليه: وقيل. كفَّارة ميني

 ،حلية العلماء١٧/٣٥٨،املهذب مع تكملة اموع للمطيعي١٠/٤١٨احلاوي) ٢(
  ٣/٣٥٦ج املنهاج ومغين احملتا ،٧/١٧٨

   ٩٨،مسائل أيب بكر ص٢/١٧٦الروايتني والوجهني) ٣(
  ٥/٤٨٩،شرح الزركشي١١/٧٨املغين) ٤(
  ٨/٤٥املبدع) ٥(
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٩٩٥ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

  .)١(وجية مل يصح العود إال يف حال الزوجيةالز
  
  
فهل يكون . أنِت علي كظهر أجنبية: إذا قال: املسألة الثَّالثة] ٢٥٣[

  .ظهاراً؟
  .)٢( أنه ليس بظهار:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
أبو بكر غالم اخلالل، والقاضي يف : واختاره من علماء احلنابلة أيضاً

  .)٤( وأبواخلطاب، والشريازي، وقدمه يف احملرر، والشريف،)٣(التعليق
ب ــذهـوم ،)٥(دــمـام أحــن اإلمـة عــو روايــوه

                                 
  ١٠/٤١٨احلاوي) ١(
  ٩/١٩٦،اإلنصاف٥/٤٧٩،شرح الزركشي٢/١٧٩الروايتني والوجهني) ٢(
إنه : التعليقة للقاضي أيب يعلى، وهو اخلالف الكبري، قال ابن اجلوزي: التعليق ويقال) ٣(

،مفاتيح الفقه ١/٤٢٤كشف الظنون:انظر( .مل حيقِّق فيها بيان الصحة واملردود
  )٢/٢٣٨احلنبلي 

 ،٥/٤٧٩شرح الزركشي ،٢/٨٩احملرر ،١١/٥٩املغين ،٢/٤٧دايةاهل) ٤(
، وحكى هذا القول عن أيب بكر ابن قدامة، وحكى القاضي عنه ٩/١٩٦اإلنصاف

  .التنبيه، واملذهب عند احلنابلة أنه يكفِّر كفَّارة مينيأنه اختار القول الثَّاين يف كتابه 
،الروايتني ١/٣٤٧مسائل صاحل:انظر( .ابنه صاحل وامليموين: نقلها عنه) ٥(

  )٢/١٧٩والوجهني
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٩٩٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)٢(والشافعية ،)١(احلنفية
  :أدلَّة هذا القول

 الَِّذين يظَاِهرونَ ِمنكُم ِمن ِنساِئِهم ما هن (قول اهللا تعاىل  -١
  .)٣()  الالِئي ولَدنهمأُمهاِتِهم ِإنْ أُمهاتهم ِإال

 .)٤( أنَّ اهللا تعاىل قد خص الظِّهار بالتشبيه باألمهات:وجه الداللة
أنَّ األجنبية غري حمرمة على التأبيد، وإنما هي حرام لعارض مث  -٢

  .)٥(يزول العارض، وحترمي الظِّهار على التأبيد
صد تشبيهها باحلالة اليت هي  بأنه إذا شبهها باألجنبية فإنه ق:وأجيب عنه

حمرمة عليه فيها، وال فرق بني أنْ يستدمي التحرمي أو يزيله، ويدلُّ على 
  .)٦(أنِت علي كظهر أمي اليوم: ذلك صحة الظِّهار املؤقت، كقوله

  

                                 
 ،الكفاية وفتح القدير٢٣٤-٣/٢٣٣،بدائع الصنائع٢١٢خمتصر الطحاوي ص) ١(

  ٤/١٥٨البحر الرائق ،٤/٨٩
 ،املنهاج ومغين احملتاج٩/٢٥٩،فتح العزيز٧/١٦٦،حلية العلماء٣/٢٩٥األم) ٢(

  .، ويلغو عندهم قوله، وال يلزمه شيء٦٢٠كفاية األخيار ص ،٣/٣٥٤
  )٢(سورة اادلة آية رقم) ٣(
  ٢/١٧٩الروايتني والوجهني) ٤(
  ٣/٢٣٤،بدائع الصنائع٢/١٧٩الروايتني والوجهني) ٥(
  ٢/١٧٩الروايتني والوجهني) ٦(
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٩٩٧ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

  . أنه ظهار:القول اآلخر
  .)٢(واملالكية ،)١(ةوهو رواية عن اإلمام أمحد، هي املذهب عند احلنابل

  :أدلَّة هذا القول
أنه قد شبهها مبن ال يستبيح النظر إىل ظهرها، فأشبه ما لو  -١

  .)٣(شبهها بظهر أمه
 بأنه قياس مع الفارق، فاألجنبية وإنْ كانت يف هذا :وأجيب عنه

الوقت حمرمة عليه، فهي حتل له لو تزوجها، واألم مل تكن حالالً قط 
 .)٤(له، وال تكون حالالً أبداً

٢- ه قد أتى باملنكر من القول، أشبه ما لو شبهها مبن حترم عليه أن
 .)٥(على التأبيد

أنه شبه فرجاً حملالً له بفرج حمرم عليه، فكان مؤثراً يف  -٣

                                 
،شرح ٩/١٩٥،اإلنصاف٨/٣٣،املبدع٥/٤٨٧،الفروع٢/٨٩رر،احمل١١/٥٨املغين) ١(

  ٣/١٩٦ املنتهى
،شرح الزرقاين وحاشية ٤/١١٩،مواهب اجلليل٢/١٤٧،اإلشراف٢/٢٩٦املدونة) ٢(

، وذلك بشرط أنْ ينوي بقوله ذلك الظِّهار، ٢/١٦٩،أسهل املدارك ٤/١٦٨البناين
  .وأما إنْ نوى الطَّالق فيلزمه ثالث تطليقات

  ١١/٥٨،املغين٢/١٧٩تني والوجهنيالرواي) ٣(
  ٣/٢٩٥األم) ٤(
  ٥/٤٧٩شرح الزركشي) ٥(
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٩٩٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(التحرمي، كذوات احملارم
؛ ألنَّ ِحلَّ الزوجة )٢( الذي يظهر يل رجحانه أنه ليس بظهار:الترجيح

 عن وجوب الكفَّارة ثابتة، واألصل يف الثابت كان ثابتاً، وبراءة الذمة
أنِت : البقاء على ما كان، وترك األصل فيما إذا شبهها بأمه بأنَّ قال لـها

  .)٣(وهذا مفقود يف مسألتنا، فال يقع الظِّهار فيها. علي كظهر أمي
وأما القياس على احملاِرم أو احملرمات على التأبيد فقياس مع الفارق، 

  . ليست حمرمة على التأبيد على املظاِهر، بل جيوز له نكاحهافاألجنبية
واآلية نصت على األم، فيلحق بـها من هو مثلها يف التحرمي على التأبيد 

  .فقط، واهللا تعاىل أعلم
  
  
إذا أعتق نصفي عبدين، فهل جيزئ يف كفَّارة : املسألة الرابعة] ٢٥٤[

  .الظِّهار؟
  .)٤( أنه ال جيزئ:عاىلاختار ابن حامد رمحه اهللا ت

                                 
   ٢/١٤٧اإلشراف) ١(
  ٥٢٦الفتاوى السعدية ص) ٢(
  ٢٧٦أحكام الظِّهار يف الشريعة اإلسالمية ص) ٣(
  ٩/٢٢٢،اإلنصاف١١/١١٨،املغين٢/١٨٧الروايتني والوجهني)  ٤(
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٩٩٩ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

أبو بكر غالم اخلالل، وجزم به يف : واختاره من علماء احلنابلة أيضاً
  .)١(العمدة

  .)٤(ووجه عند الشافعية ،)٣(واملالكية ،)٢(وهو مذهب احلنفية
  :أدلَّة هذا القول

ِلما  والَِّذين يظَاِهرونَ ِمن ِنساِئِهم ثُم يعودونَ (قول اهللا تعاىل -١
 اللَّهظُونَ ِبِه ووعت ا ذَِلكُماسمتِل أَنْ يقَب ٍة ِمنقَبر ِريرحقَالُوا فَت

ِبريلُونَ خمعا ت٥() ِبم(.  
 عبارة عن شخص واحد، -الرقبة- أنَّ هذا االسم :وجه الداللة

وبعض الرقبة ليس برقبة، وليس ذلك مما يدخله التلفيق، كما لو أمر 
 .)٦( أنْ حيجا عنه حجة، مل جيز أنْ حيج عنه واحد منهما نصفهارجلني
أنه لو جاز عتق عبد من عبدين عن كفَّارته، جاز أنْ يصوم  -٢

                                 
 ،٢/٩٢احملرر ،٤١٤-٤١٣ص،العمدة ٢/٥٠،الـهداية٢/١٨٧الروايتني والوجهني) ١(

  ٩/٢٢٢،اإلنصاف٥/٥٠١الفروع
  ١/٤٥١،الدر املنتقى مع جممع األر٤/١٧٥،البحر الرائق٧/١٠املبسوط) ٢(
 ،شرح الزرقاين٤/١٣١،التاج واإلكليل مع مواهب اجلليل ٢٨٦الكايف ص) ٣(

  ١/٥٣١،جواهر اإلكليل٤/١٧٧
 روضة الطالبني،٩/٣٠٥،فتح العزيز٧/١٩١،حلية العلماء١٠/٤٨٠احلاوي) ٤(

  ٣/٣٦٢مغين احملتاج ،٦/٢٦٣
  )٣(سورة اادلة آية رقم) ٥(
  ١٧/٢٨٢اجلامع ألحكام القرآن) ٦(
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١٠٠٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

أربعة أشهر كل شهرين عن كفَّارتني، وأنْ يطعم مائة 
وعشرين مسكيناً كل ستني عن كفَّارتني، فلما مل جيز هذا، 

 .)١(فكذلك نصف عبد من عبدين
واجب حترير رقبة واحدة، وختليصها عن الرق، وهو مل أنَّ ال -٣

حيرر رقبة واحدة، ومل يصرف العتق إىل شخص، بل حرر 
 .)٢(نصفاً من كل رقبة، فكما لو فرق طعام مسكني على اثنني

أنَّ ما أُِمر بصرفه إىل شخص يف الكفَّارة، مل جيز تفريقه على  -٤
 .)٣(اثنني، كاملُد يف اإلطعام

 .)٤(تبعيض نقصاً، وعتق الناقص غري جمزئأنَّ يف ال -٥
 .)٥(أنه ال يسمى عتق رقبة -٦
  .)٦(أنَّ املقصود تكميل األحكام، وال حتصل من إعتاق نصفني -٧

  
  :األقوال األخرى

                                 
  ٢/١٨٧الروايتني والوجهني) ١(
  ٤/١٧٥البحر الرائق) ٢(
  ١١/١١٨املغين) ٣(
  ١٠/٤٨٠احلاوي) ٤(
  ٦/٢٦٣روضة الطالبني) ٥(
  ٨/٥٩املبدع) ٦(
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١٠٠١ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

  :للعلماء يف املسألة ثالثة أقوال
  . ما تقدم من اختيار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل ومن وافقه:أحدها

  .جيزئ أنه :والقول الثَّاين
  .)٢(،ووجه عند الشافعية)١(وهو املذهب عند احلنابلة

  :أدلَّة هذا القول
أنَّ النصف من العبدين مبنـزلة العبد اخلاص املفرد، بدليل أنَّ  -١

عليه فطرة نصف عبدين صاعاً كامالً، كما لو كان له عبد 
مفرد، فإذا كانت األنصاف يف هذا كاألصل الكامل، فكذلك 

  .)٣(يف الِعتق
 األشقاص مبنـزلة األشخاص فيما ال مينع منه العيب أنَّ -٢

 .)٤(اليسري، كالزكاة
  .)٥(أنَّ الِعتق املستحق قد كمل وإنْ تبعض -٣

  . إنْ كان باقيهما حراً أجزأ، وإال فال:القول الثَّالث

                                 
  ٣/٢٠٣،شرح املنتهى٩/٢٢٢،اإلنصاف٨/٥٩،املبدع٥/٥٠١الفروع) ١(
 ،٦/٢٦٣،روضة الطالبني٩/٣٠٥،فتح العزيز٧/١٩١،حلية العلماء١٠/٤٨٠احلاوي) ٢(

  ٣/٣٦٢مغين احملتاج
  ٢/١٨٧الروايتني والوجهني) ٣(
  ٨/٥٩،املبدع١١/١١٨املغين) ٤(
  ١٠/٤٨٠احلاوي) ٥(
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١٠٠٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)٢(الشافعيةعند ،واألصح )١(وهو قول عند احلنابلة
  :أدلَّة هذا القول

ما حراً، حصل تكميل األحكام أنه مىت كان باقيه -١
  .)٣(والتصرف

 بأنَّ تكميل األحكام مل حيصل بعتق هذا، وإنما حصل :وأجيب عنه
 .)٤(بانضمامه إىل النصف األخر، فلم جيزئه

أنهما إنْ كان باقيهما حراً فقد ارتفع الضرر عنهما، وإما إذا  -٢
  .)٥(كان باقيهما مملوكاً فالضرر داخل عليهما

 الذي يظهر يل رجحانه أنه إذا كملت احلرية فيهما بإعتاق :يحالترج
نصفهما أنَّ ذلك جيزئ، وأما إذا مل تكمل فإنه ال جيزئ إال إعتاق رقبة 
كاملة؛ ألنه إذا كملت به احلرية فإنه يصدق حينئذ على املظاِهر أنه أعتق 

  .  أعلم، وهذا هو املطلوب منه، واهللا تعاىل)٦(رقبة وحررها

                                 
  ٩/٢٢٣،اإلنصاف٨/٥٩،املبدع٥٠٢-٥/٥٠١،الفروع٢/٩٣،احملرر١١/١١٨املغين) ١(
،املنهاج ومغين ٩/٣٠٥،فتح العزيز٧/١٩١،حلية العلماء١٠/٤٨٠احلاوي) ٢(

  .، وهذا يف املعسر، وأما املوسر فيجزئه ذلك بال قيد٣/٣٦٢احملتاج
  ١١/١١٨،املغين١٧/٣٧١املهذب مع تكملة اموع للمطيعي) ٣(
  ١١/١١٨املغين) ٤(
  ١٠/٤٨٠احلاوي) ٥(
  ٥/٣٠٩زاد املعاد) ٦(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


١٠٠٣ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

إذا قدم للمساكني ستني مداً فقبلوه، فهل : املسألة اخلامسة] ٢٥٥[
  .)١(جيزئ؟

هذا بينكم :  أنه جيزئ وإنْ مل يقل:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)٢(بالسوية

  .)٣(وهو وجه عند احلنابلة
  :أدلَّة هذا القول

 ذلك يقتضي التسوية؛ ألنَّ. خذوها عن كفَّاريت: أنَّ قوله -١
  .)٤(حكمها

  .)٥(أنَّ اإلعطاء يقتضي التسوية -٢
  

  :األقوال األخرى
  :للعلماء يف املسألة ثالثة أقوال

                                 
بأنه لو غَدى املساكني أو عشاهم أنَّ ذلك ال جيزئه، بل ال : قولاملسألة مبنية على ال) ١(

، املهذب مع ١١/٩٨املغين:انظر(وهو املذهب عند احلنابلة والشافعية.بد من التمليك
  )١٧/٣٧٩تكملة اموع للمطيعي

  )١١٥( القاعدة رقم٢٥٤،قواعد ابن رجب ص١١/٩٨املغين) ٢(
  ٢٥٤ ابن رجب ص،قواعد٨/٦٩،املبدع٥/٥٠٦الفروع) ٣(
  ٢٥٤،قواعد ابن رجب ص١١/٩٨املغين) ٤(
  ٥/٥٠٧تصحيح الفروع) ٥(
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١٠٠٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  . ما تقدم من اختيار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل ومن وافقه:أحدها
  .هذا بينكم بالسوية:  أنه ال جيزئ حىت يقول:والقول الثَّاين

  .)١(وهو وجه احلنابلة
  :دليل هذا القول

 قدر ما يأخذه كل واحد منهم غري معروف، فحصل الشك يف املساواة أنَّ
  .)٢(يف ذلك، وذمته مشغولة بيقني، وال يزال اليقني بالشك

 إنْ عِلم أنه وصل إىل كل واحد قدر حقه أجزأ، وإنْ مل :القول الثَّالث
  .يعلم مل جيزئ

  .)٤(،ومذهب الشافعية)٣(وهو قول القاضي من احلنابلة
  :دليل هذا القول

  .)٥(أنَّ األصل شغل ذمته ما مل يعلم وصول احلق إىل مستِحقه

                                 
، وصوبه املرداوي يف تصحيح ٨/٦٩املبدع ،٥/٥٠٦الفروع ،١١/٩٨املغين)١(

  .٥/٥٠٦الفروع
  ٥/٥٠٦تصحيح الفروع) ٢(
  ٢٥٤،قواعد ابن رجب ص١١/٩٨املغين) ٣(
، ٣/٣٦٦،مغين احملتاج٨/٢٠١،حتفة احملتاج٦/٢٨٠،روضة الطالبني٦/١٨٦التهذيب) ٤(

وعندهم إذا تفاوتوا يف مقدار األخذ فإنه جيزئ مد واحد فقط ما مل يتبين معه من 
  .أخذ مداً آخر أيضاً وهكذا

  ١١/٩٨املغين) ٥(
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١٠٠٥ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

 الذي يظهر يل رجحانه أنه جيزئ املظاِهر أنْ يطعم ستني :الترجيح
إنه بينهم على التساوي، : مسكيناً وجيعل ذلك الطعام بينهم، ولو مل يقل

وال من السنة، قال ابن ألنَّ اشتراط التمليك مل يِرد به دليل من الكتاب 
إنه سبحانه وتعاىل أطلق إطعام املساكني ومل يقيده بقدر، وال تتابع، : القيم

وذلك يقتضي أنه لو أطعمهم فغداهم وعشاهم من غري متليك حٍب أو 
  .)١(هـ.أ.متر، جاز، وكان ممتثالً ألمر اهللا

 )٢(tي  كما يف حديث سلَمة بن صخر البياضe وكذا أطلق النيب 
 أخرجه أبو داود ))فأطعم وسقاً من متر بني ستني مسكيناً((: حيث قال

  .،واهللا تعاىل أعلم)٣(والترمذي وابن ماجه
  

                                 
  ٥/٣٠٧زاد املعاد) ١(
البياضي؛ : سلمة بن صخر بن سلمان بن الصمة األنصاري اخلزرجي، ويقال له: هو) ٢(

سعيد بن املسيب وسليمان بن يسار وأبو سلمة :  بين بياضة، روى عنهألنه حليف
-١/٢٢٩ذيب األمساء واللغات:انظر ترمجته يف.(ومساك بن عبدالرمحن

  )٣/١١٧،اإلصابة يف متييز الصحابة٢٣٠
 والترمذي كتاب الطَّالق باب يف الظِّهار،)٢٢١٣ح٦٦٢-٢/٦٦٠(أبو داود) ٣(

: لعان باب ما جاء يف كفَّارة الظِّهار،وقالكتاب الطَّالق وال)١٢٠٠ح٣/٥٠٣(
كتاب الطَّالق باب الظِّهار، وصححه )٢٠٦٢ح١/٦٦٥(حديث حسن،وابن ماجه

بكثرة طرقه وكونه عضده شاهد له من )٢٠٩١ح١٧٩-٧/١٧٦(األلباين يف اإلرواء
  .  حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما
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١٠٠٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .احلكم إذا ظاهر من زوجته مراراً ومل يكفِّر: املسألة السادسة] ٢٥٦[
  .)١( أنَّ عليه كفَّارة واحدة:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

  .)٤(،واملالكية)٣(، هي املذهب عند احلنابلة)٢(إلمام أمحدوهو رواية عن ا
  :أدلَّة هذا القول

أنه لفظ تتعلَّق به كفَّارة، فإذا كرره كفاه كفَّارة واحدة،  -١
  .)٥(كاليمني باهللا تعاىل

أنه قول مل يؤثر يف حترمي الزوجة، فلم جتب به كفَّارة ظهار،  -٢

                                 
  ٩/٢٠٦،اإلنصاف١١/١١٤املغين) ١(
النكاح -مسائل ابن منصور الكوسج:انظر.(ابن منصور:عة، منهماجلما: نقلها عنه) ٢(

  )٩/٢٠٦،اإلنصاف٥/٤٩٣،الفروع١١/١١٤،املغين ٣٧٣ص-والطالق
 ،٨/٤٥،املبدع٥/٥٠٩،شرح الزركشي٥/٤٨٧،الفروع٢/٩٠،احملرر١١/١١٤املغين) ٣(

  ٣/١٩٩،شرح املنتهى٩/٢٠٦اإلنصاف
 ،٤/١٧٠،شرح الزرقاين٤/١٢٢،التاج واإلكليل ومواهب اجلليل ٢/٣٠٠املدونة) ٤(

، وفرق اإلمام ١/٥٢٧،جواهر اإلكليل٢/٤٤٥الشرح الكبري وحاشية الدسوقي 
مالك رمحه اهللا تعاىل يف املدونة بني أنْ يقول ذلك يف شيء واحد، فعليه كفَّارة 
واحدة، وبني أنْ يقوله يف أشياء متفرقة، فعليه بعدد ظهاره كفَّارات، ومثَّل لألشياء 

أنِت علي كظهر أمي إنْ دخلت هذه الدار، مث : بأنْ يقول الرجل مثالًاملختلفة 
: أنِت علي كظهر أمي إنْ لبست هذا الثوب، مث يقول بعد ذلك: يقول بعد ذلك

  .أنِت علي كظهر أمي إنْ أكلت هذا الطعام
  ٥/٥٠٩،شرح الزركشي١١/٤٤٥املغين) ٥(
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١٠٠٧ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

 .)١(كاليمني باهللا تعاىل
 باألول، فإذا أعاد الثَّاين مل يفد حترميها غري الذي أنه حرمها -٣

 .)٢(أفاد األول، فوجب أنْ ال ينفرد الثَّاين حبكم
أنَّ احلنث واحد، فوجبت كفَّارة واحدة، كما لو كانت  -٤

 .)٣(اليمني واحدة
أنَّ الكفَّارات زواجر مبنـزلة احلدود، فإذا وجدت قبل  -٥

  .)٤(التكفري تداخلت، كاحلدود
  

  :األخرىاألقوال 
  :للعلماء يف املسألة ثالثة أقوال

  . ما تقدم من اختيار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل ومن وافقه:أحدها
  .)٥( تتعدد الكفَّارة بتعدد الظِّهار:والقول الثَّاين

ب ــذهــوم ،)٦(دــمـام أحـن اإلمـة عــو روايـوه

                                 
  ٨/٤٥املبدع) ١(
  ٢/١٨٣الروايتني والوجهني) ٢(
  ١١/٨٠املغين) ٣(
  ٥/٥٠٩شرح الزركشي) ٤(
  )٩/٢٠٧،اإلنصاف٢/٩٠احملرر: انظر.(ما مل ينو التأكيد أو اإلفهام) ٥(
،شرح ٥/٤٩٣،الفروع٢/٩٠،احملرر١١/١١٤،املغين٢/١٨٣الروايتني والوجهني) ٦(

= 
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١٠٠٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)٢(والشافعية ،)١(احلنفية
  :أدلَّة هذا القول

ظ يوقع حترمياً يف الزوجية، للزوج رفعه، فإذا تكرر على أنه لف -١
  .)٣(االستئناف كان لكل مرة حكم نفسه، كالطَّالق

وجدت أنَّ الظِّهار مع العود قد وجدا، فتجب الكفَّارة، كما  -٢
  .)٤(بأول مرة

 إنْ كرره يف جملس واحد فكفَّارة واحدة، وإنْ كرره يف :القول الثَّالث
  .جمالس فكفَّارات

  .)٥( رواية عن اإلمام أمحدوهو
  :دليل هذا القول

                                  
=  

  ٩/٢٠٧،اإلنصاف ٥/٥٠٩الزركشي
 لبحر الرائق،منحة اخلالق وا٣/١٦٣،املختار واالختيار٣/٢٣٥بدائع الصنائع) ١(

  .أنْ ينوي الظِّهار األول، فكفَّارة واحدة: ، واستثنوا٤/١٦٧
 ،املهذب مع تكملة اموع للمطيعي٤٤٠-١٠/٤٣٩،احلاوي٣/٢٩٦األم) ٢(

، إال أنْ يريد من ٣/٣٥٨،املنهاج ومغين احملتاج٧/١٧٨،حلية العلماء١٧/٣٦٣
  .التكرار التأكيد، فعليه كفَّارة واحدة

  ١١/١١٥،املغين٢/١٨٣لوجهنيالروايتني وا) ٣(
  ٥/٥٠٩شرح الزركشي) ٤(
  ٩/٢٠٧،اإلنصاف٨/٤٥،املبدع٥/٤٩٣،الفروع٢/١٨٣الروايتني والوجهني) ٥(
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١٠٠٩ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

أنَّ الظاهر أنه قول مستأنف إنْ كان يف جمالس متعدده، وأما إنْ كان يف 
  .)١(جملس واحد فالظاهر أنه للتأكيد

 الذي يظهر يل رجحانه أنه تلزمه كفَّارة واحدة إذا ظاهر من :الترجيح
حرمي الثَّاين إنما هو مبنـزلة التأكيد ِلما ؛ ألنَّ الت)٢(زوجته مراراً ومل يكفِّر

.قبله فال يتعلَّق به حكم غري املتعلِّق باألول، واهللا تعاىل أعلم

                                 
  ٨/٤٥املبدع) ١(
  ٥٢٧الفتاوى السعدية ص) ٢(
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  .يف اللِّعان: املبحث الثَّالث
  :وفيه ثالث مسائل

  .إمكانية اللِّعان لنفي الولد بدون القذف بالزىن: املسألة األوىل
  .دم الشبهحكم نفي الولد لع: املسألة الثَّانية
  .حكم إحلاق الولد بابن عشر سنني فصاعداً: املسألة الثَّالثة
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١٠١٣ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

إمكانية اللعان لنفي الولد بدون القذف : املسألة األوىل] ٢٥٧[
  .)١(بالزىن

إنَّ :  أنَّ للزوج اللعان لنفي الولد ولو قال:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)٢(زوجته مل تزِن ولكن الولد ليس منه
أبو بكر غالم اخلالل، والقاضي، : واختاره من علماء احلنابلة أيضاً

  .)٣(والشريف، وأبو اخلطاب يف خالفيهما، والشريازي، واد بن تيمية
 ،)٦(واملالكية ،)٥(ومذهب احلنفية ،)٤(وهو رواية عن اإلمام أمحد

  .)٧(والشافعية

                                 
أو يقول . مل تزِن، ولكن ليس هذا الولد مين: ن يقول الزوج لزوجتهأوذلك ك) ١(

  ) ٢٤٧-٩/٢٤٥اإلنصاف :انظر. (وطئت بشبهة أو مكرهة: لـها
 ،٥/٥٢٥،شرح الزركشي١٠٠،مسائل أيب بكر ص٢/١٩٩الروايتني والوجهني) ٢(

  ٩/٢٤٧اإلنصاف
،،شرح ٢/٩٩،احملرر١٠٠،مسائل أيب بكر ص٢/١٩٩الروايتني والوجهني) ٣(

  ٩/٢٤٧اإلنصاف ،٥/٥٢٥الزركشي
 -النكاح والطالق-مسائل ابن منصور الكوسج:انظر.(ابن منصور: نقلها عنه) ٤(

  )٥٣١-٥٣٠ص
  ٣/٢٣٩بدائع الصنائع) ٥(
 ،١/٥٤٣،خمتصر خليل وجواهر اإلكليل٢/٣٦٠،مقدمات ابن رشد٢/٣٤١املدونة) ٦(

  ٤/١٢٧شرح اخلرشي 
 ،٧/٢٤١،حلية العلماء١٧/٤٠٦املهذب مع تكملة اموع للمطيعي) ٧(

= 
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١٠١٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  :أدلَّة هذا القول
نه بولد حلقه، فكان له نفيه باللِّعان، أنه قذف بزىن لو أتت م -١

  .)١(كما لو قذفهما مجيعاً
أنه نسب يلحقه من غري رضاه، ال ميكن نفيه عنه بغري اللِّعان،  -٢

 .)٢(فجاز نفيه باللعان، كما لو كانا زانيني
 .)٣(أنه حمتاج إىل نفي الولد، لئال يلحق به من ليس منه -٣
د والولد، وال يلزم من نفي احل: أنَّ مشروعية اللعان لشيئني -٤

 .)٤(عدم أحدمها عدم اآلخر
. هذا الولد ليس مين ومل أصبِك، وما زنيِت: أنه إذا قال لـها -٥

ال خيلو إما أنْ يستلِحق الولد فيكون ولده، أو يقذفهما وينفيه، 
أو يقذف الواطئ ويالعن، وال جيوز له أنْ يستلِحقه ؛ ألنه ال 

ما معاً؛ ألنه ال ميكنه؛ ألنَّ الزاين هو حيلُّ له، وبطل أنْ يقذفه
الواطئ دونـها، فلم يبق إال أنْ يقذف الواطئ وحده، 

                                  
=  

، وهذا إنْ كان ٦/٣١٧روضة الطالبني ،٩/٣٨٢فتح العزيز ،٦/١٩٦التهذيب
  . فأما إنْ مل يكن ولد فإنْ قيل عليه التعزير فيالعن وإال فالهنالك ولد،

  ١٠٠،مسائل أيب بكر ص٢/١٩٩الروايتني والوجهني) ١(
  ١٧/٤٠٦املهذب مع تكملة اموع للمطيعي) ٢(
   ٩/٣٨٢،فتح العزيز١١/١٦٦املغين) ٣(
  ٥/٥٢٥شرح الزركشي) ٤(
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١٠١٥ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

  .)١(ويالعن على نفي النسب
  

  . أنَّ الولد له يف احلكم، وال حد عليه لـها:القول اآلخر
  .)٢(وهو رواية عن اإلمام أمحد، هي املذهب عند احلنابلة

  :أدلَّة هذا القول
عان إنما ورد به الشرع بعد القذف، كما يف قول اهللا أنَّ اللِّ -١

 والَِّذين يرمونَ أَزواجهم ولَم يكُن لَهم شهداُء ِإال (تعاىل 
 مهوال قذف هنا فينتفي اللِّعان، إذ األصل االنتفاء )٣()أَنفُس ،

  .)٤(مطلقاً، إال فيما ورد به الشرع
أشهد باهللا إنين ملن الصادقني : قولأنه إذا العن حيتاج أنْ ي -٢

فيما رميتها به من الزىن، فإذا مل يقذفها مل ميكنه اللِّعان، فثبت 
 .)٥(أنه ال يالعن حىت يقذف

أنَّ من رمى أحد الواطئني مل يكن له أنْ يالعن، كما لو قذف  -٣

                                 
  ٢/١٩٩الروايتني والوجهني) ١(
 ،٢/٥٦داية،اهل٢/١٩٩،الروايتني والوجهني١١/١٦٥ينخمتصر اخلرقي واملغ) ٢(

  ٢٤٧-٩/٢٤٦، اإلنصاف٥/٥١٤الفروع ،٢/٩٩احملرر
  )٦(سورة النور آية رقم) ٣(
  ٥/٥٢٥،شرح الزركشي١١/١٦٦املغين) ٤(
  ١٠٠،مسائل أيب بكر ص٢/١٩٩الروايتني والوجهني) ٥(
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١٠١٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

وطئك فالن بشبهة، وكنِت : الزوجة دون الواطئ فقال
 .)١(علمِت أنه أجنيب

  .)٢(أنَّ هذا ليس بقذف يف الظاهر: دليل على عدم احلدال -٤
 الذي يظهر يل أنَّ للزوج اللِّعان لنفي الولد ولو مل يرِم زوجته :الترجيح

بالزىن؛ ألنه يتعني هنا طريقاً لنفي من ال ينتسب إليه عن نفسه، واهللا تعاىل 
  .أعلم

  
  
  .بهحكم نفي الولد لعدم الش: املسألة الثَّانية] ٢٥٨[

  .)٣( أنه ال جيوز نفي الولد لعدم الشبه:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)٦(،واألصح عند الشافعية)٥(،واملالكية)٤(وهو املذهب عند احلنابلة

                                 
  ٢/١٩٩الروايتني والوجهني) ١(
  ١١/١٦٥املغين) ٢(
  ١١/١٥٩،املغين٢/٥٣الـهداية) ٣(
  ١١/١٥٨املغين) ٤(
 ،٤/١٣٤،التاج واإلكليل مع مواهب اجلليل١/٥٤٠خمتصر خليل وجواهر اإلكليل) ٥(

  ٤/١٢٧،شرح اخلرشي٤/١٩٢شرح الزرقاين
 ،٧/٢١٩،حلية العلماء١٧/٤١٣املهذب مع تكملة اموع للمطيعي) ٦(

الة ما إذا ، وهذا يف ح٦/٣٠٥،روضة الطالبني٩/٣٦٠،فتح العزيز٦/١٩٥التهذيب
= 
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١٠١٧ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

  :أدلَّة هذا القول
إنَّ :  فقالeأنَّ أعرابياً أتى النيب : tحديث أيب هريرة  -١

هل ((: eفقال النيب . تهامرأيت ولدت غالماً أسود، وإني أنكر
. قال محر. ))فما ألوانـها؟((: قال. نعم: قال. ))لك من إبل؟

: قال. إنْ فيها لورقاً: قال. ))؟)١(هل فيها من أورق((: قال
. يا رسول اهللا عرق نزعها: قال. ))فأنى ترى ذلك جاءها؟((

. ومل يرخص له يف االنتفاء منه. ))ولعل هذا عرق نزعه((: قال
  .)٢( عليهمتفق
 .)٣( مل يرخص له يف االنتفاء منهe أنَّ النيب :وجه الداللة

كان عتبة بن أيب وقاص ((: حديث عائشة رضي اهللا عنها قالت -٢
 أنَّ ابن وليدة زمعة ِمني )٤(عهد إىل أخيه سعد بن أيب وقاص

                                  
=  

كان يتهمها بالزىن أو برجل فأتت بولد يشبهه، أما إذا مل يكن يتهمها فال جيوز له 
  .املالعنة لعدم الشبه قوالً واحداً

 .الذي فيه سواد ليس بصاِف، ومجعه ورق بضم الواو وسكون الراء: اًألورق) ١(
  ).١٠/١٣٣شرح مسلم:انظر(

كتاب االعتصام بالكتاب والسنة باب من )مع الفتح٧٣١٤ح١٣/٣٠٩(البخاري) ٢(
  كتاب اللعان)مع النووي١٠/١٣٣(شبه أصالً معلوماً بأصل مبني، ومسلم

  ١١/١٥٨املغين) ٣(
 بن عبد مناف القرشي الزهري، -وهيب: وقيل-سعد بن مالك بن أهيب : هو) ٤(

= 
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١٠١٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أيب وقاص : قالت. فاقبضه
:  فقال)١(فقام عبد بن زمعة. د عهد إيلَّ فيهابن أخي، ق: وقال

فتساوقا إىل رسول اهللا . أخي، وابن وليدة أيب ولد على فراشه
eيا رسول اهللا، ابن أخي، كان قد عهد إيلَّ : ، فقال سعد
أخي، وابن وليدة أيب، ولد على : فقال عبد بن زمعة. فيه

لنيب هو لك يا عبد بن زمعة، مث قال ا: eفقال النيب . فراشه
e :مث قال لسودة بنت زمعة .  احلجر)٢(الولد للفراش وللعاهر

ِلما رأى من شبهه . احتجيب منه يا سودة: )٣(eزوج النيب 
                                  

=  
م، أحد العشرة املبشرين باجلنة وآخرهم موتاً، وهو أول من رمى بسهم يف اإلسال

 بدراً وما بعدها من املشاهد، eكان من السابقني إىل اإلسالم، شهد مع النيب 
      .هـ، وقيل غري ذلك٥٥تويف بالعقيق ومحل إىل املدينة فدفن بالبقيع سنة 

،اإلصابة يف متييز ٢١٤-١/٢١٣ذيب األمساء واللغات:انظر ترمجته يف(
  )٨٥-٣/٨٣الصحابة

 عبدمشس القرشي العامري، أخو سودة أم املؤمنني، عبد بن زمعة بن قيس بن: هو) ١(
،اإلصابة يف متييز ٢/٨٢٠االستيعاب: انظر ترمجته يف.(أسلم يوم الفتح

  )٤/١٩٣الصحابة
  )١٠/٣٧شرح مسلم:انظر.(والعهر الزىن. الزاين: العاهر) ٢(
 أم املؤمنني سودة بنت زمعة بن قيس القرشية العامرية، كانت من السابقني إىل: هي) ٣(

 وهاجرا إىل احلبشة يف اهلجرة الثَّانية، مث tاإلسالم مع زوجها السكران بن عمرو 
 يف السنة العاشرة من eقدما مكة فمات ا السكران بن عمرو، وتزوجها النيب 

= 
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١٠١٩ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

 .)١( متفق عليه))بعتبة، فما رآها حىت لقي اهللا
 رأى شبهاً بيناً بعتبة، ومع ذلك أحلق الولد e أنَّ النيب :وجه الداللة

 )٢(.بالفراش، وترك الشبه
أنَّ الناس كلهم من آدم وحواء، وألوانـهم وِخلَقُهم خمتلفة،  -٣

 .)٣(فلوال خمالفتهم شبه والديهم لكانوا على صفة واحدة
أنَّ داللة الشبه ضعيفة، وداللة والدته على الفراش قوية، فال  -٤

  .)٤(جيوز ترك القوي ملعارضته الضعيف
  

  . أنه جيوز نفي الولد لعدم الشبه:القول اآلخر
  ،)٥(وهــو ظـاهــر كـالم اإلمــام أحـمــــــد

                                  
=  

 tالنبوة بعد وفاة أم املؤمنني خدجية رضي اهللا عنها، توفيت يف آخر خالفة عمر 
،اإلصابة يف ٢/٣٤٨ذيب األمساء واللغات:انظر ترمجتها يف. (هـ٥٤وقيل سنة 

  )  ١١٨-٨/١١٧متييز الصحابة
 كتاب البيوع باب تفسري املشبهات، ومسلم)مع الفتح٢٠٥٣ح٤/٣٤٢(البخاري) ١(

  .كتاب الرضاع باب الولد للفراش وتوقي الشبهات)مع النووي٣٧-١٠/٣٦(
  ١١/١٥٩املغين) ٢(
  ١١/١٥٨املغين) ٣(
  ١١/١٥٨املغين) ٤(
  ١١/١٥٩،املغين٢/٥٣هدايةالـ) ٥(
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١٠٢٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(ووجه عند الشافعية
  :دليل هذا القول

 قذف امرأته عند )٢(أنَّ هالل بن أمية: حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما
البينة أو حد يف ((: e، فقال النيب )٣( بشريك بن سحماءeالنيب 
دنا على امرأته رجالً ينطلق يا رسول اهللا، إذا رأى أح: فقال. ))ظهرك

فقال . ))البينة وإال حد يف ظهرك((:  يقولeفجعل النيب . يلتمس البينة؟
والذي بعثك باحلق إني لصادق، فلينـزلن اهللا ما يربئ ظهري من : هالل
فنـزل جربيل وأنزل عليه. احلد) مهاجوونَ أَزمري الَِّذينفقرأ حىت بلغ ) و
 فأرسل إليها فجاء e، فانصرف النيب )٤()نْ كَانَ ِمن الصاِدِقني  ِإ(

إنَّ اهللا يعلم أنَّ أحدكما كاذب، فهل ((:  يقولeهالل فشهد، والنيب 
                                 

 ،٧/٢١٨،حلية العلماء١٧/٤١٣املهذب مع تكملة اموع للمطيعي) ١(
  ٦/٣٠٥،روضة الطالبني٩/٣٦٠فتح العزيز ،٦/١٩٥التهذيب

هالل بن أمية بن عامر بن قيس األنصاري الواقفي، شهد بدراً وأحداً، وكان : هو) ٢(
ذيب األمساء :انظر.(غزوة تبوكقدمي اإلسالم، وهو أحد الثالثة الذين ختلفوا يف 

  )٦/٢٨٩،اإلصابة يف متييز الصحابة٢/١٣٩واللغات
شريك بن عبدة بن معتب بن اجلد بن العجالن البلوي، حليف األنصار، : هو) ٣(

 هي أمه، -بفتح السني وسكون احلاء املهملتني وباملد-السحماء: وسحماء ويقال
ذيب األمساء واللغات : ترمجته يفانظر.(إنه شهد أحداً مع أبيه: ويقال
  )٣/٢٠٦،اإلصابة يف متييز الصحابة١/٢٤٤

  )٩-٦(سورة النور اآليات) ٤(
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١٠٢١ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

مث قامت فشهدت، فلما كانت عند اخلامسة وقفوها . ))منكما تائب؟
ت فتلكَّأت ونكص: فقال ابن عباس رضي اهللا عنهما. إنها موِجبة: وقالوا

فقال . ال أفضح قومي سائر اليوم، فمضت: حىت ظننا أنها ترجع، مث قالت
أبصروها، فإنْ جاءت به أكحل العينني، سابغ االليتني، خدلَّج ((: eالنيب 

: eفجاءت به كذلك، فقال النيب . ))الساقني فهو لشريك بن سحماء
  .)١(ه متفق علي))لوال ما مضى من كتاب اهللا لكان يل ولـها شأن((

  .)٢( جعل الشبه دليالً على نفيه عنهeأنَّ النيب : وجه الداللة
  :)٣(وأجيب عنه من وجهني

 أنَّ احلديث إنما يدلُّ على نفيه عنه، مع ما تقدم من لعانه ونفيه :األول
إياه عن نفسه، فجعل الشبه مرجحاً لقوله، ودليالً على تصديقه، وما تقدم 

  .لى عدم استقالل الشبه بالنفيمن األحاديث يدلُّ ع
 أنَّ هذا كان يف موضع زال الفراش وانقطع نسب الولد عن :الثَّاين

  .صاحبه، فال يثبت مع بقاء الفراش املقتضي حلوق نسب الولد بصاحبه
 الذي يظهر يل رجحانه أنه ال جيوز للرجل نفي ولده لعدم :الترجيح

                                 
 ويدرأُ عنها الْعذَاب أَنْ (كتاب التفسري باب )مع الفتح٤٧٤٧ح٨/٣٠٣(البخاري) ١(

 الْكَاِذِبني لَِمن هاٍت ِباللَِّه ِإنادهش عبأَر دهشمع ١٢٩-١٠/١٢٨(لمومس ،)ت
  . كتاب اللعان)النووي

  ١٧/٤١٣املهذب مع تكملة اموع للمطيعي) ٢(
  ١١/١٥٩املغين) ٣(
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١٠٢٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .  ذلك، واهللا تعاىل أعلم علىtالشبه، لداللة حديث أيب هريرة 
  
  
  .حكم إحلاق الولد بابن عشر سنني فصاعداً: املسألة الثَّالثة] ٢٥٩[

  .)١( أنه يلْحق به:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)٣(،والشافعية)٢(وهو املذهب عند احلنابلة

  :أدلَّة هذا القول
قال رسول : حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال -١

 مروا أوالدكم بالصالة وهم أبناء سبع سنني، ((: eاهللا 
واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنني، وفرقوا بينهم يف 

  .)٤( أخرجه أبو داود))املضاجع
 بالتفريق بينهم يف املضاجع إذا بلغوا e أنَّ أمر النيب :وجه الداللة

                                 
  ١١/١٢٥املغين) ١(
 املبدع ،٥/٥١٨،الفروع٢/١٠١،احملرر٣/١٨٨،الكايف البن قدامة٢/٥٨الـهداية) ٢(

  ٤٥٦،دليل الطالب ص٩/٢٦٠اإلنصاف ،٨/٩٨
 ،٧/٢١٢،حلية العلماء١٧/٣٩٩املهذب مع تكملة اموع للمطيعي) ٣(

  ٦/٣٣١،روضة الطالبني٩/٤٠٨فتح العزيز ،٦/١٩٢التهذيب
  )٢٨٢(سبق خترجيه ص) ٤(
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١٠٢٣ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

 .)١(عشر سنني دليل على إمكان الوطء، وهو سبب الوالدة
لد يلحق باإلمكان، وإنْ خالف الظاهر، كما لو أتت أنَّ الو -٢

بولد لستة أشهر من حني العقد، فإنه يلْحق بالزوج، وإنْ كان 
 .)٢(خالف الظاهر

أنَّ العشر ميكن فيها البلوغ، فأُِحلق به الولد، كالبالغ املتيقَّن  -٣
  .)٣(بلوغه

  
  . أنه ال يلْحق به:القول اآلخر

  .)٤(وهو وجه عند احلنابلة
  :دليل هذا القول

  .)٥(أنَّ الولد ال خيلق إال من ماء الرجل واملرأة، ولو أنزل لبلغ
 الذي يظهر يل رجحانه أنه ال يلْحق به حىت يعلم بلوغه؛ ألنَّ :الترجيح

الولد خملوق من ماء الرجل، وإذا خرج من الصيب املين، فإنه يكون قد 

                                 
  ٣/٢١٣شرح املنتهى) ١(
  ١١/١٢٥املغين) ٢(
  ٣/٢١٣شرح املنتهى) ٣(
 املبدع ،٥/٥١٨،الفروع٢/١٠١،احملرر٣/١٨٨،الكايف البن قدامة١١/١٢٥املغين) ٤(

  ٩/٢٦١،اإلنصاف٨/٩٨
  ١١/١٢٥املغين) ٥(
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١٠٢٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  . بلوغ، واهللا تعاىل أعلمبلغ؛ ألنَّ خروج املين من عالمات ال
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  .يف العِدد: املبحث الرابع
  :وفيه مسألتان
  .الِعدة يف النكاح الفاسد: املسألة األوىل
  .وقت ابتداء الِعدة: املسألة الثَّانية
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١٠٢٧ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

  .الِعدة يف النكاح الفاسد: املسألة األوىل] ٢٦٠[
 أنه ال ِعدة فيه مبوت وال خلوة حىت :اىلاختار ابن حامد رمحه اهللا تع

  .)١(يطأ
  .)٣(،والشافعية)٢(وهو مذهب احلنفية
  :دليل هذا القول

  .)٤(أنه نكاح ال يثبت به احلمل، فلم يوجب الِعدة، كالباطل
  

  . أنه إنْ خال بـها فعليها الِعدة ولو كان النكاح فاسداً:القول اآلخر
  .)٦(،واملالكية)٥(ام أمحد، هي املذهب عند احلنابلةوهو رواية عن اإلم
  :دليل هذا القول

  
                                 

 ٩٧،القواعد والفوائد األصولية ص٥/٥٣٧،الفروع٢/١٠٣،احملرر٢٥٨املقنع ص) ١(
  ٩/٢٧٠،اإلنصاف٨/١١٦،املبدع )٢١(القاعدة رقم

  ١/٥٢٦،الفتاوى الـهندية٤/٢١٦،البحر الرائق١/٥٤٩الفتاوى اخلانية) ٢(
،حاشية الشرباملسي على نـهاية ٣/٣٨٤،مغين احملتاج٦٣٣كفاية األخيار ص) ٣(

   ٤/٣٩فتح املعني وإعانة الطالبني ،٧/١٢٦تاجاحمل
  ٨/١١٦املبدع) ٤(
 ،٩٧،القواعد والفوائد األصولية ص٥/٥٣٧،الفروع٢/١٠٣،احملرر٢٥٨املقنع ص) ٥(

  ٣/٢١٧،شرح املنتهى٩/٢٧٠،اإلنصاف ٨/١١٥املبدع
  ٢/٩١املدونة) ٦(
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١٠٢٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(أنه نكاح يلحق به النسب، فوجبت به الِعدة، كالنكاح الصحيح
 الذي يظهر يل رجحانه أنه إذا خال بـها ولو يف نكاح فاسد :الترجيح

ة يف النه تلزمها الِعدة؛ ألنه تلزمها الِعدكاح الصحيح باخللوة، فكذا يف أن
  .النكاح الفاسد، واهللا تعاىل أعلم

  
  
  .وقت ابتداء الِعدة باألشهر: املسألة الثَّانية] ٢٦١[

  .)٢( أنه يعتد به من أول اللَّيل أو النهار:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)٣(وهو رواية عن اإلمام مالك

  :دليل هذا القول
  .)٤(لساعات يشق، فسقط اعتبارهأنَّ حساب ا
 بأنَّ حساب الساعات ممكن، إما يقيناً وإما استظهاراً، فال :وأجيب عنه

  .)٥(وجه للزيادة على ما أوجبه اهللا تعاىل
  

                                 
  ٨/١١٥املبدع) ١(
  ٩/٢٨٢ف،اإلنصا٨/١٢١،املبدع٥/٥٤٥،شرح الزركشي٥/٥٤١الفروع) ٢(
  ٢٣٦،القوانني الفقهية ص٢/٩١٥،املعونة٢/١١٥التفريع) ٣(
  ٥/٥٤٥،شرح الزركشي١١/٢٠٨املغين) ٤(
  ٨/١٢١،املبدع١١/٢٠٨املغين) ٥(
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١٠٢٩ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

 يعتد به من وقت وقوع الطَّالق ولو يف أثناء الليل أو :القول اآلخر
  .النهار

  .)٣(،ورواية عن اإلمام مالك)٢(،والشافعية)١(وهو املذهب عند احلنابلة
  :دليل هذا القول

  .)٤()  فَِعدتهن ثَالثَةُ أَشهٍر(قول اهللا تعاىل 
 أنَّ اهللا تعاىل قد حدد املُدة، فال جتوز الزيادة عليها بغري :وجه الداللة

  .)٥(دليل
  الذي يظهر يل رجحانه أنَّ املعتدة باألشهر تبتدئ ِعدتـها من:الترجيح

  .وقت وقوع الطَّالق، واهللا تعاىل أعلم
  
  

                                 
،شرح ٩/٢٨١،اإلنصاف٨/١٢١،املبدع٥/٥٤٥،شرح الزركشي٥/٥٤١الفروع) ١(

  ٣/٢٢٠املنتهى
  ٦/٣٤٦،روضة الطالبني٩/٤٣٦،فتح العزيز٦/٢٤١التهذيب) ٢(
،مواهب ٢٣٦،القوانني الفقهية ص٢٩٣،الكايف ص٢/٩١٥،املعونة٢/١١٥فريعالت) ٣(

  ٤/١٤٤اجلليل
  )٤(سورة الطَّالق آية رقم) ٤(
  ١١/٢٠٨املغين) ٥(
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  يف الرضاع والنفقات: الفصل الرابع
  

  :وفيه مثاين مسائل
ثبوت حرمة الرضاع باللَّنب الثائب بوطء زىن بني الزاين : املسألة األوىل

  .ومن رضع ِمن ذلك اللَّنب
  .انتشار احلرمة باللَّنب الذي ثاب من غري محل: املسألة الثَّانية
  .انتشار احلرمة بلنب اخلنثى املُشِكل: املسألة الثَّالثة

إذا ترك الرضيع الثدي بغري اختياره، هل حيتسب : املسألة الرابعة
  .رضعة؟

  .ثبوت احلرمة باللَّنب املشوب بغريه: املسألة اخلامسة
  .انتشار احلرمة باحلقنة: املسألة السادسة
أمهات أوالد فارضعن طفالً، فهل إذا كان لرجل مخس : املسألة السابعة
  .تثبت األبوة؟
إذا منعت املرأة نفسها بعد الدخول حىت تقبض املهر : املسألة الثَّامنة

  .احلال، فهل لـها  نفقة؟
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١٠٣٣ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

  بوطء )١(ثبوت حرمة الرضاع باللَّنب الثائب: املسألة األوىل] ٢٦٢[
  .زىن بني الزاين ومن رضع ِمن ذلك اللَّنب

  .)٢( أنَّ احلرمة ال تثبت به:ن حامد رمحه اهللا تعاىلاختار اب
  .)٥(،واملعتمد عند احلنفية)٤(،والشافعية)٣(وهو املذهب عند احلنابلة

  :أدلَّة هذا القول
أنَّ التحرمي بينهما فرع حلرمة األبوة، فلما مل تثبت هاهنا حرمة  -١

  .)٦(األبوة، مل يثبت ما هو فرع لـها
ال يثِْبت نسباً، فكذلك اللَّنب الذي يقوم مقامه أنَّ هذا الوطء  -٢

  .)٧(جيب أنْ ال يثِْبت حترمياً

                                 
املطلع :انظر.(اجتمعوا: ثاب الناس، أي: أي اتمع، مأخوذ من قولـهم: الثائب) ١(

  )٣٥٠على أبواب املقنع ص
 ،٥/٥٩١،شرح الزركشي١١/٣٢١،املغين٢/٦٨داية،اهل٢/٢٣٨الروايتني والوجهني) ٢(

  ٩/٣٣٠،اإلنصاف ٨/١٦٢املبدع
  ٩/٣٣٠،اإلنصاف٥/٥٦٨الفروع) ٣(
 املنهاج ومغين احملتاج ،٦/٣٠٤التهذيب ،٩/٥٧٧الوجيز وفتح العزيز ،٥/٣٢األم) ٤(

  ٤٨١األشباه والنظائر ص ،٣/٤١٨
بن الدر املختار وحاشية ا ،٣/٣٩٤البحر الرائق ،٣/٢١٤فتح القدير) ٥(

  ٢٢٢-٣/٢٢١عابدين
  ٥/٥٩١،شرح الزركشي٢/٢٣٨الروايتني والوجهني) ٦(
  ٢/٢٣٩الروايتني والوجهني) ٧(
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١٠٣٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 بأنَّ البنت من الزىن حترم على الزاين وإنْ مل يثبت بذلك :وأجيب عنهما
  .)١(الوطء النسب

  
  . أنَّ احلرمة تثبت به:القول اآلخر

 ،)٣(فية،ورواية عند احلن)٢(وهو قول أيب بكر غالم اخلالل من احلنابلة
  .)٤(وظاهر مذهب املالكية

  :أدلَّة هذا القول
أنَّ كل لنب نشر احلرمة بني املُرضع واملرِضعة جاز أنْ ينشرها  -١

  .)٥(بينه وبني من ثاب اللَّنب بوطئه، كالوطء احلالل
أنَّ اللَّنب ثاب بوطئه، فإذا شرب منه صيب نشر احلرمة بينه  -٢

                                 
  ٢/٢٣٨الروايتني والوجهني) ١(
 ،٥/٥٩١،شرح الزركشي١١/٣٢١،املغين٢/٦٨داية،اهل٢/٢٣٨الروايتني والوجهني) ٢(

  ٩/٣٣٠،اإلنصاف ٨/١٦٢املبدع
،الدر املختار وحاشية ابن ٣/٣٩٤ئق،البحر الرا٣/٢١٣الكفاية وفتح القدير) ٣(

  ٢٢٢-٣/٢٢١عابدين
،الشرح الكبري ٤/١٨٠،التاج واإلكليل ومواهب اجلليل ٢/٧١مقدمات ابن رشد) ٤(

  ٢/٥٠٥وحاشية الدسوقي
  ١١/٣٢١،املغين٢/٢٣٨الروايتني والوجهني) ٥(
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١٠٣٥ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

 .)١(مباحوبينه، كما لو ثاب اللَّنب بوطء 
 بأنَّ وطء الزىن يفارق الوطء املباح، بأنَّ األبوة تثبت :وأجيب عنهما

 .)٢(بالوطء املباح دون وطء الزىن
  .)٣(أنه معىن ينشر احلرمة، فاستوى مباحه وحمظوره -٣

 الذي يظهر يل رجحانه أنه تنتشر احلرمة بني الزاين ومن رضع :الترجيح
 وطئه؛ ألنَّ اللَّنب للرجل الذي ثاب بوطئه، من اللَّنب الذي ثاب بسبب

وهاهنا قد ثاب بوطء الزاين، فهو صاحب اللَّنب، فتحرم عليه من رضعت 
  . ، واهللا تعاىل أعلم)٤(من ذلك اللَّنب

  
  
  .انتشار احلرمة باللَّنب الذي ثاب من غري محل: املسألة الثَّانية] ٢٦٣[

  .)٥(رمة تنتشر به أنَّ احل:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
ابن أيب موسى، وابن قدامة، وابن أيب : واختاره من علماء احلنابلة أيضاً

                                 
  ٢/٢٣٨الروايتني والوجهني) ١(
  ٢/٢٣٩الروايتني والوجهني) ٢(
  ٨/١٦٢بدع،امل١١/٣٢١املغين) ٣(
  ٥/٥٠٦زاد املعاد:انظر) ٤(
املنح  ،٩/٣٣٢اإلنصاف ،٨/١٦٤املبدع ،٥/٥٩١شرح الزركشي ،١١/٣٢٤املغين) ٥(

   ٢/٥٨٢الشافيات
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١٠٣٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(عمر
 ،)٤(واملالكية ،)٣(ومذهب احلنفية ،)٢(وهو رواية عن اإلمام أمحد

  .)٥(والشافعية
  :أدلَّة هذا القول

  .)٦()  وأُمهاتكُم الالِتي أَرضعنكُم(قول اهللا تعاىل  -١
 .)٧( أنَّ النص مطلق، فيبقى على إطالقه:جه الداللةو
 .)٨(أنَّ لنب النساء حيرم على كل حال -٢

                                 
  .، وقيدوه بأنْ تكون قد بلغت تسع سنني٩/٣٣٢،اإلنصاف١١/٣٢٤املغين) ١(
 ،٥/٥٩١،شرح الزركشي٥/٥٧٠،الفروع٢/١١٢،احملرر١١/٣٢٤املغين) ٢(

  ٩/٣٣٢اإلنصاف
 ،٣/٣١٧،الـهداية وفتح القدير٣/٣٥،الكتاب واللباب٢٢٢خمتصر الطحاوي ص) ٣(

، وقيدوه بأنْ تكون ٣/٥٧٤،الدر املختار وحاشية ابن عابدين٣/٣٩٨البحر الرائق
  .قد بلغت تسع سنني

،التاج ٢/٨٣،شرح ابن ناجي٢/٧١،مقدمات ابن رشد٢/٢٩١،٢٨٩املدونة) ٤(
  ٤/١٧٩واإلكليل ومواهب اجلليل

،كفاية ٩/٥٥٥،فتح العزيز١٨/٢٢٢،املهذب مع تكملة اموع للمطيعي٥/٣٢األم) ٥(
  . ، وقيدوه بأنْ تكون قد بلغت تسع سنني٣/٢٨٧،إعانة الطالبني٦٤٨األخيار ص

  )٢٣(سورة النساء آية رقم) ٦(
  ٣/٣٥اللباب) ٧(
  ٢/٢٩١املدونة) ٨(
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١٠٣٧ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

 .)١(أنه لنب امرأة، فتعلَّق به التحرمي، كما لو ثاب بوطء -٣
أنَّ لنب املرأة خلق لغذاء الطفل، وإنْ كان هذا نادراً فجنسه  -٤

 .)٢(معتاد
حصول شبهة اجلزئية أنَّ املعىن الذي تثبت به حرمة الرضاع  -٥

بينهما، والذي نزل لـها من اللَّنب جزء منها، سواء كانت 
 مل تكن، ولبنها يغذِّي الرضيع، فتثبت به شبهة مذات زوج أ

  .)٣(اجلزئية
  

  . أنَّ احلرمة ال تنتشر به:القول اآلخر
  .)٤(وهو رواية عن اإلمام أمحد، هي املذهب عند احلنابلة

  :أدلَّة هذا القول
١- ه ليس بلنب حقيقة، بل رطوبة متولِّدة؛ ألنَّ اللَّنب ما أنشز العظام أن

  .)٥(وأنبت اللحم

                                 
  ٨/١٦٤،املبدع١١/٣٢٤املغين) ١(
  ٨/١٦٤،املبدع١١/٣٢٤املغين) ٢(
  ٥/١٣٩املبسوط) ٣(
،شرح ٨/١٦٤،املبدع٥/٥٧٠،الفروع٢/١١٢،احملرر١١/٣٢٤،املغين٢/٦٥دايةاهل) ٤(

  ٩/٣٣١، اإلنصاف٥/٥٩١الزركشي
  ٩/٣٣٢،اإلنصاف٨/١٦٤املبدع) ٥(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


١٠٣٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(أنه لنب مل جتِر العادة به لتغذية الطفل، أشبه لنب الرجل
  .)٢( بأنَّ الندرة يف الوجود ال متنع عمل الدليل إذا وجد:وأجيب عنه

شر باللَّنب الذي ثاب  الذي يظهر يل رجحانه أنَّ احلرمة تنت:الترجيح
للمرأة ولو من غري محل؛ ألنَّ العربة بوصول اللَّنب من املرأة إىل الرضيع، 

  .فإذا تيقنا ذلك وتوفرت شروط التحرمي، ثبتت احلرمة بـهذا اللَّنب
بأنه ليس بلنب حقيقة، فمردود بأنَّ املسألة مفروضة يف اللَّنب : وأما القول

نه ليس بلنب، فههنا ال يأخذ حكم اللَّنب احملرم، واهللا الثائب، فإذا تيقنا أ
  .تعاىل أعلم

  
   
  .)٣(انتشار احلرمة بلنب اخلنثى املُشِكل: املسألة الثَّالثة] ٢٦٤[

  .)٤( أنه يوقف أمر اخلنثى حىت يتبين أمره:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

                                 
  ٨/١٦٤،املبدع٥/٥٩١شرح الزركشي) ١(
  ٣/٣١٧فتح القدير) ٢(
بضم :واملُشِكل. لنساء مجيعاًهو الذي له ما للرجال وما ل: اخلنثى: اخلنثى املُشِكل) ٣(

ألنه ملَّا تعارضت فيه عالمات الرجال : ومسي بذلك. امليم وكسر الكاف، امللتبس
  )٣٠٩-٣٠٨املطلع ص:انظر.(وعالمات النساء، التبس أمره، فسمي مشكالً

، واختِلف فيما ٩/٣٣٣،اإلنصاف٨/١٦٥،املبدع١١/٣٢٣،املغين٢/٦٥الـهداية) ٤(
يثبت التحرمي إال أنْ : إنه على قول ابن حامد: ابن حامد، فقيليدلُّ عليه اختيار 

= 
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١٠٣٩ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

  .)٢(،ومذهب الشافعية)١(وهو وجه عند احلنابلة
  :أدلَّة هذا القول

أنه ال يؤمن كونه حمرماً، فيتوقف فيه، كما لو اختلطت أخته  -١
  .)٣(بأجنبيات

أنَّ اللَّنب قد يثور من الرجل، فال يدلُّ على أنَّ اخلنثى امرأة،  -٢
فيوقف أمر من يرضع بلنب اخلنثى، كما يوقف أمر اخلنثى يف 

  .)٤(املرياث
  

  :األقوال األخرى
  :أربعة أقوالللعلماء يف املسألة 

  . ما تقدم من اختيار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل ومن وافقه:أحدها
  . أنه ال ينشر احلرمة:والقول الثَّاين

                                  
=  

ال حترمي يف احلال، وإنْ أيسوا منه : إنه على قول ابن حامد: وقيل. يتبين كونه رجالً
  . واألول أوىل واختاره ابن قدامه. مبوت أو غريه فال حترمي

  ٩/٣٣٣،اإلنصاف٨/١٦٥،املبدع٥/٧٠الفروع) ١(
 ،فتح العزيز٦/٣٠٣،التهذيب١٨/٢٢٢كملة اموع للمطيعياملهذب مع ت) ٢(

  .، فإنْ مات قبل التبين مل يثبت التحرمي٣/٤١٤مغين احملتاج ،٩/٥٥٤
  ٨/١٦٥املبدع) ٣(
  ١٨/٢٢٢املهذب مع تكملة اموع للمطيعي) ٤(
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١٠٤٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(وهو املذهب عند احلنابلة
  :دليل هذا القول

  .)٢(أنه مل يثبت كونه امرأة، فال يثبت التحرمي مع الشك
. كون على غزارته إال المرأةإنه ال ي:  إنْ قال النساء:القول الثَّالث

  .انتشرت به احلرمة، وإال فال
  .)٣(وهو مذهب احلنفية

  :أدلَّة هذا القول
  .)٤(إن قيل إنه ال يكون إال المرأة فيحرم به احتياطاً -١
  .)٥(أنه حينئذ يتضح أنَّ اخلنثى امرأة، فيثبت به التحرمي -٢

  . أنه ينشر احلرمة:القول الرابع
  .)٦(الكيةوهو مذهب امل

                                 
  ٩/٣٣٣،اإلنصاف٨/١٦٥،املبدع١١/٣٢٣،املغين٢/٦٥الـهداية) ١(
  ٨/١٦٥،املبدع١١/٣٢٣املغين) ٢(
،جممع ٣/٣٥،اللباب٣/٢١٩،الدر املختار وحاشية ابن عابدين٣/٣٩٩البحر الرائق) ٣(

  ١/٣٧٨األر
  ٣/٣٥اللباب) ٤(
  ٣/٢١٩حاشية ابن عابدين) ٥(
حاشية  ،٢/١٧٦شرح اخلرشي وحاشية العدوي ،٤/٢٣٩شرح الزرقاين) ٦(

  ٢/٥٠٢الدسوقي
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١٠٤١ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

  :دليل هذا القول
القياس على ما إذا تيقن الطهارة وشك يف احلدث، فتيقَّن حصول اللَّنب يف 

  .)١(جوف الرضيع وشك يف كونه ذكراً أو أنثى، واليقني ال يزول بالشك
 الذي يظهر يل رجحانه أنه يتوقَّف فيه، فإنْ ظهر أنثى فلبنه :الترجيح

 ظهر رجالً فال، وإنْ مات أو بقي مشكالً فههنا يغلَّب ناشر للحرمة، وإنْ
  . جانب احلظر على اإلباحة فيكون لبنه ناشراً للحرمة،  واهللا تعاىل أعلم

  
  
إذا ترك الرضيع الثدي بغري اختياره مث عاد، : املسألة الرابعة] ٢٦٥[

  .)٢(هل حيتسب رضعة؟
عة واحدة ما مل يطل  أنه حيتسب رض:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

  .)٣(الفصل بينهما

                                 
  ٢/١٧٦،حاشية العدوي على شرح اخلرشي٤/٢٣٩شرح الزرقاين) ١(
وفائدة اخلالف تظهر على القول بأنه ال حيصل التحرمي برضعة واحدة، وأما على ) ٢(

القول بأنه حيصل التحرمي ولو برضعة واحدة فال فرق بني كونـها حتسب رضعة 
جديدة أو ال، والقول بأنه حيصل التحرمي برضعة واحدة هو مذهب احلنفية 

  )١/٥١٥،بلغة السالك والشرح الصغري٤/٧بدائع الصنائع: انظر.(واملالكية
 ،٢٢٣،قواعد ابن رجب ص٥/٥٨٧،شرح الزركشي٢/١١٢،احملرر٢/٦٥الـهداية) ٣(

  ٩/٣٣٥،اإلنصاف ٨/١٦٨املبدع
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١٠٤٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(اآلمدي: واختاره من علماء احلنابلة أيضاً
  .)٢(وهو وجه عند الشافعية

  :أدلَّة هذا القول
  .)٣(أنَّ القطع ال ينسب إليه، فال حيسب عليه -١
أنَّ جعلهما : والدليل على أنه إذا طال الزمن حتسب رضعتان -٢

  .)٤(رضعة واحدة يلغي الزمان مع طوله
 بأنَّ الشرع ورد بالرضعة، ومل حيدها بزمان، فوجب أنْ :وأجيب عنه

  .)٥(يكون البعيد كالقريب
  

  . أنـهما رضعتان، طال الفصل بينهما أم قرب:القول اآلخر
ح ــواألص ،)٦(ةــلـابـد احلنـنـب عــذهـمـو الــوه

                                 
  ٩/٣٣٥،اإلنصاف٢٢٣قواعد ابن رجب ص) ١(
 ،فتح العزيز٧/٣٧١،حلية العلماء١٨/٢١٤املهذب مع تكملة اموع للمطيعي) ٢(

  .، ومل يشترطوا طول الفاصل٣/٤١٧،مغين احملتاج٩/٥٦٧
  ٨/١٦٨املبدع) ٣(
  ٨/١٦٨املبدع) ٤(
  ٨/١٦٨املبدع) ٥(
 ،٨/١٦٧املبدع ،٥/٥٨٧شرح الزركشي ،٢/١١٢احملرر ،٢/٦٥دايةاهل) ٦(

  ٩/٣٣٥اإلنصاف
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١٠٤٣ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

  .)١(د الشافعيةـعن
  :أدلَّة هذا القول

  .)٢( رضعة أخرى، كاألوىلأنَّ العود ارتضاع، فكان -١
أنَّ الرضاع يعترب فيه فعل املرضعة والرضيع على االنفراد،  -٢

بدليل ما إذا رضع من امرأة نائمة أو أوجرته لبناً وهو نائم، 
 .)٣(وإذا ثبت ذلك وجب أنْ يعتد بقطعها كما يعتد بقطعه

أنَّ األوىل رضعة لو مل يعد، فكانت رضعة وإن عاد، كما لو  -٣
  .)٤(يارهقطع باخت

 الذي يظهر يل رجحانه أنه إنْ طال الفصل فهما رضعتان وإال :الترجيح
فرضعة واحدة، واملرجع يف طول الفصل بينهما إىل العرف، فما عده 
العرف رضعة واحدة فواحدة، وما عده رضعتني فكذلك؛ ألنَّ الشرع 

ها بزمن وال مقدار، فدلَّ ذلك على أنهم إىل ما أطلق الرضعة ومل حيده رد
  .، واهللا تعاىل أعلم)٥(تعارفوه

                                 
فتح  ،٧/٣٧١حلية العلماء ،١٨/٢١٤املهذب مع تكملة اموع للمطيعي) ١(

  ٣/٤١٧اج، مغين احملت٦/٤٢٣،روضة الطالبني٩/٥٦٧العزيز
  ٨/١٦٧املبدع) ٢(
  ٣/٤١٧مغين احملتاج) ٣(
  ١١/٣١٢املغين) ٤(
  ٥/٥١١زاد املعاد: انظر) ٥(
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١٠٤٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  . بغريه)١(ثبوت احلرمة باللَّنب املشوب: املسألة اخلامسة] ٢٦٦[ 
  .)٢( أنه إذا غلب اللَّنب حرم وإال فال:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)٤)(٣(أبو اخلطاب يف خالفه الصغري: واختاره من علماء احلنابلة أيضاً

  .)٧(،وقول عند الشافعية)٦(،واملالكية)٥(هب احلنفيةوهو مذ
  :أدلَّة هذا القول

  .)٨(أنَّ احلكم للغالب، إذ غري الغالب يف حكم العدم -١

                                 
  )٣٥١املطلع على أبواب املقنع ص:انظر.(أي املخلوط: املشوب) ١(
 الزركشي شرح ،٥/٥٧١الفروع ،٢/١١٢احملرر ،١١/٣١٥املغين ،٢/٦٥اهلداية)٢(

  ٩/٣٣٧اإلنصاف  ،٨/١٦٩املبدع ،٥/٥٨٧
الف الصغري أليب اخلطاب الكلوذاين، وهو املسمى برؤوس املسائل، وكان يشري اخل) ٣(

املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد :انظر.(اد يف احملرر إىل ما فيه بظاهر املذهب
  )٢/٧٦،مفاتيح الفقه احلنبلي٢٢٣ص

  ٩/٣٣٧،اإلنصاف٨/١٦٩،املبدع٥/٥٨٧،شرح الزركشي٥/٥٧١الفروع) ٤(
،بدائع ٤٤٥،رؤوس املسائل ص٣/٣٤،الكتاب واللباب٢٢٢خمتصر الطحاوي ص) ٥(

  ٣/٩٨،البحر الرائق ٤/٩الصنائع
،شرح ابن ناجي وشرح ١/٥٦٦،خمتصر خليل وجواهر اإلكليل٢/٢٩٤املدونة) ٦(

  ١/٥١٥الشرح الصغري  ،٢/٨٤زروق
،فتح ٦/٣٠٣،التهذيب١٨/٢٢١املهذب مع تكملة اموع للمطيعي) ٧(

  ٣/٤١٥مغين احملتاج ،٩/٥٥٦العزيز
  ٥/٥٨٧،شرح الزركشي١١/٣١٥املغين) ٨(
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١٠٤٥ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

 .)١(أنه إذا مل يغلب اللَّنب يزول بذلك االسم واملعىن املراد -٢
أنَّ اللَّنب إنما يثبت احلرمة حلصول الغذاء به، فإنْ كان املاء  -٣

 حيصل معىن الغذاء، فوجب أنَّ ال تثبت احلرمة يف هذه غالباً ال
 .)٢(احلالة

القياس على ما إذا حلف ال يشرب لبناً، فإنه ال حينث بشرب  -٤
 .)٣(املاء الذي فيه أجزاء اللَّنب

  .)٤(أنَّ املغلوب املستهلك كاملعدوم -٥
  

  :األقوال األخرى
  :للعلماء يف املسألة ثالثة أقوال

  .ختيار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل ومن وافقه ما تقدم من ا:أحدها
  . أنه حيرم مطلقاً:والقول الثَّاين

ر ــهـواألظ ،)٥(ةــلـابـنـند احلـب عــذهــو املـوه

                                 
  ١١/٣١٥،املغين١٨/٢٢١املهذب مع تكملة اموع للمطيعي) ١(
  ٤٤٦-٤٤٥رؤوس املسائل ص) ٢(
  ٣/٣٩٨البحر الرائق) ٣(
  ٩/٥٥٦فتح العزيز) ٤(
 ،املبدع٥/٥٨٧،شرح الزركشي٥/٥٧١،الفروع٢/١١٢،احملرر١١/٣١٥املغين) ٥(

وهذا فيما إذا كانت صفات اللَّنب : مة، قال ابن قدا٩/٣٣٧اإلنصاف ،٨/١٦٩
= 
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١٠٤٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(عند الشافعية
  :أدلَّة هذا القول

أنَّ اللَّنب مىت كان ظاهراً، فقد حصل شربه، وحيصل به إنبات  -١
  .)٢( لو كان غالباًاللحم، وإنشاز العظم، فحرم كما

 .)٣(أنَّ ما تعلَّق احلكم به مل يفرق فيه بني اخلالص واملشوب -٢
أنَّ ما تعلَّق به التحرمي إذا كان غالباً، تعلَّق به إذا كان  -٣

 .)٤(مغلوباً
  .)٥(أنَّ اللَّنب قد وصل إىل اجلوف، وهو املعترب يف التحرمي -٤

  . أنه ال حيرم مطلقاً:القول الثَّالث
  .)٦(اية عن اإلمام أمحدوهو رو

                                  
=  

  .باقية، فأما إنْ صب يف ماء كثري مل يتغري به، مل يثبت به حترمي
،فتح ٦/٣٠٣،التهذيب١٨/٢٢١املهذب مع تكملة اموع للمطيعي) ١(

، وذلك بشرط أنْ يشرب الكل، فإنْ ٣/٤١٥املنهاج ومغين احملتاج  ،٩/٥٥٦العزيز
مشرب البعض؛ فاألصح أنم: وقيل. ه ال حيرحير.  

  ٥/٥٨٧،شرح الزركشي١١/٣١٥املغين) ٢(
  ٨/١٦٩املبدع) ٣(
  ١٨/٢٢١املهذب مع تكملة اموع للمطيعي) ٤(
  ٩/٥٥٦فتح العزيز) ٥(
  ٩/٣٣٧،اإلنصاف٨/١٦٩املبدع) ٦(
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١٠٤٧ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

  :دليل هذا القول
  .)١(أنَّ اللَّنب املشوب ليس بلنب خالص، فلم حيرم، كاملاء

 الذي يظهر يل رجحانه أنَّ اللَّنب املشوب بغريه حيرم إذا مل :الترجيح
خيرجه ما شيب به عن مسمى اللَّنب؛ ألنَّ مامل خيرجه ما خِلط به عن 

  .كم اللَّنب اخلالص، واهللا تعاىل أعلممسمى اللَّنب يأخذ ح
  

     
  .)٢(انتشار احلرمة باحلُقْنة: املسألة السادسة] ٢٦٧[

  .)٣( أنها تنشر احلرمة:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)٤(ابن أيب موسى: واختاره من علماء احلنابلة أيضاً

عن حممد بن ورواية  ،)٦(وقول عند الشافعية ،)٥(وهو مذهب املالكية
                                 

  ٨/١٦٩املبدع) ١(
ذلك الدواء استعمل : ما يحقَن به املريض من الدواء، واحتقن الرجل، أي: احلُقْنة) ٢(

  )١٤٧املطلع على أبواب املقنع ص:انظر( .من الدبر
 ،٨/١٧٠املبدع ،٥/٥٧١الفروع ،٢/١١٢احملرر ،١١/٣١٥املغين ،٢/٦٥دايةاهل) ٣(

  ٩/٣٣٧اإلنصاف
  ٣١٤كتاب اإلرشاد إىل سبيل الرشاد ص) ٤(
،التاج واإلكليل مع مواهب ١/٥٦٦،خمتصر خليل وجواهر اإلكليل٢/٢٨٨املدونة) ٥(

  .، وذلك بشرط أنْ تكون مغذية١/٥١٥،الشرح الصغري ٤/١٧٨ليلاجل
 ،فتح العزيز٦/٢٩٩،التهذيب١٨/٢١٨املهذب مع تكملة اموع للمطيعي) ٦(

= 
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١٠٤٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(احلسن من احلنفية
  :دليل هذا القول

  .)٢(أنه سبيل حيصل بالواصل منه الفطر، فيتعلَّق به التحرمي، كالرضاع
 بأنه قياس مع الفارق، فاملفطِّر للصائم ال يعترب فيه إنبات :وأجيب عنه

 اللحم وال إنشاز العظم، والرضاع ال حيرم فيه إال ما أنبت اللحم وأنشز
  .)٣(العظم

  
  . أنها ال تنشر احلرمة:القول اآلخر

 ،)٥(واحلنفية ،)٤(وهو رواية عن اإلمام أمحد، هي املذهب عند احلنابلة
  .)٦(واألظهر عند الشافعية

                                  
=  

  ٣/٤١٦،مغين احملتاج٩/٥٦٠
  ٣١٩-٣/٣١٨،الـهداية وفتح القدير٤/٩،بدائع الصنائع٥/١٣٥املبسوط) ١(
  ٣/٤١٦،مغين احملتاج١١/٣١٥املغين) ٢(
  ١١/٣١٥املغين) ٣(
 ،٨/١٧٠املبدع ،٥/٥٧١الفروع ،٢/١١٢احملرر ،١١/٣١٥املغين ،٢/٦٥دايةاهل) ٤(

  ٩/٣٣٧اإلنصاف
،الدر املختار ٤/٩،بدائع الصنائع٥/١٣٥،املبسوط٢٢١خمتصر الطحاوي ص) ٥(

  ٣/٢١٩وحاشية ابن عابدين
 ،فتح العزيز٦/٢٩٩،التهذيب١٨/٢١٨املهذب مع تكملة اموع للمطيعي) ٦(

= 
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١٠٤٩ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

  :أدلَّة هذا القول
أنَّ هذا ليس برضاع، وال حيصل به التغذي، فلم ينشر احلرمة،  -١

  .)١(كما لو قطَّر يف إحليله
 وصل إىل الباطن من غري احللق، أشبه ما لو وصل من أنَّ اللَّنب -٢

 .)٢(جرح
أنَّ احلقنة إلسهال ما انعقد يف األمعاء، فال حيصل بـها  -٣

 .)٣(التغذي
أنَّ احلقنة ال تصل إىل موضع الغذاء؛ ألنَّ موضع الغذاء هو  -٤

املعدة، واحلقنة ال تصل إليها، فال حيصل بـها نبات اللحم 
  .)٤(وع، فال توجب احلرمةونشوز العظم واندفاع اجل

 الذي يظهر يل رجحانه أنَّ احلُقْنة ال ينتشر بـها التحرمي؛ ألنها :الترجيح
  .، واهللا تعاىل أعلم)٥(ليست معدة للتغذية، وإنما هي معدة لتنظيف األمعاء

                                  
=  

  ٣/٤١٦ج ومغين احملتاج املنها ،٩/٥٦٠
  ٣/٣٩٩،البحر الرائق١١/٣١٥املغين) ١(
  ١١/٣١٥املغين) ٢(
  ٩/٥٦٠فتح العزيز) ٣(
  ٤/٩بدائع الصنائع) ٤(
  ٢٠أحكام الرضاع يف اإلسالم ص) ٥(
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١٠٥٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

إذا كان لرجل مخس أمهات أوالد فارضعن : املسألة السابعة] ٢٦٨[
  .)١(تثبت األبوة؟طفالً، فهل 

  .)٢( أنها تثبت:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)٤(،واألصح عند الشافعية)٣(وهو املذهب عند احلنابلة

  :دليل هذا القول
رضعته واحدة أأنه ارتضع من لبنه مخس رضعات، فصار ابناً له،كما لو 

٥(منهن(.  
  

  . أنها ال تثبت:القول اآلخر

                                 
هذه املسألة مبنية على القول بأنه يشترط يف الرضاع احملرم أنْ يكون أكثر من رضعة ) ١(

  )٩/٣٣٤،اإلنصاف٥/٢٩األم: انظر.(حلنابلة والشافعيةواحدة، وهو املذهب عند ا
واملسألة يف  ،٩/٣٤٤،اإلنصاف٨/١٧٦،املبدع١١/٣٢٤،املغين٢/٦٧الـهداية) ٢(

أنها حترم : واختيار ابن حامد. فيما إذا أرضعن امرأة له، فهل حترم عليه؟: اإلنصاف
  .واحلكم يف املسألتني واحد، واهللا تعاىل أعلم. عليه

  ٩/٣٤٣،اإلنصاف٥/٥٧٢،الفروع٢/١١٣،احملرر١١/٣٢٤غينامل) ٣(
 ،٧/٣٨٢،حلية العلماء١٨/٢٢٨املهذب مع تكملة اموع للمطيعي) ٤(

  ٣/٤١٨،املنهاج ومغين احملتاج٩/٥٧١فتح العزيز ،٦/٣٠١التهذيب
  ٨/١٧٦،املبدع١٨/٢٢٨املهذب مع تكملة اموع للمطيعي) ٥(
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١٠٥١ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

  .)٢(والشافعية ،)١(نابلةوهو وجه عند احل
  :دليل هذا القول

  .)٣(أنه رضاع مل يثِْبت األمومة، فلم يثِْبت األبوة، كاالرتضاع بلنب الرجل
 أنَّ األبوة إنما تثبت لكونه رضع من لبنه، ال لكون املرضعة :وأجيب عنه

جيوز أنْ تثبت ، وبأنه جيوز أنْ تثبت األبوة دون األمومة، كما )٤(أُماً له
  .)٥(األمومة دون األبوة

 الذي يظهر يل رجحانه أنه إذا كان لرجل مخس أمهات أوالد :الترجيح
فأرضعن طفالً، أنَّ الرجل يكون أباً لـهذا الطفل، وإنْ مل تصر واحدة 
منهن أُماً له؛ ألنَّ لنب الفحل أصل بنفسه، وهو ينشر احلرمة، فاألبوة إنما 

  . )٦( حبصول االرتضاع من لبنه، ال لكون املرضعة أُماً لذلك الطفلتثبت
  
  

                                 
  ٩/٣٤٤،اإلنصاف٥/٥٧٢،الفروع٢/١١٣،احملرر١١/٣٢٤املغين) ١(
 ،٧/٣٨٢حلية العلماء ،١٨/٢٢٨املهذب مع تكملة اموع للمطيعي) ٢(

  ٣/٤١٨مغين احملتاج ،٩/٥٧١فتح العزيز ،٦/٣٠١التهذيب
  ٣/٤١٨،مغين احملتاج١١/٣٢٤املغين) ٣(
  ١١/٣٢٤املغين) ٤(
  ٩/٥٧١فتح العزيز) ٥(
  ٥/٥٠٥زاد املعاد) ٦(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


١٠٥٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

إذا منعت املرأة نفسها بعد الدخول حىت : املسألة الثَّامنة] ٢٦٩[
  .تقبض املهر احلال، فهل لـها نفقة؟

  .)١( أنه جتب لـها النفقة:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)٤(،والشافعية)٣(ية،ومذهب احلنف)٢(وهو وجه عند احلنابلة

  :أدلَّة هذا القول
 مبعىن من ِقبله، فيجعل ستمتاعأنَّ املنع حبق، فكان فوت اال -١

  .)٥(كال فائت
  .)٦(القياس على أنَّ لـها النفقة إذا منعت نفسها قبل الدخول -٢

  
  . أنه ال نفقة لـها:القول اآلخر

                                 
  ٩/٣٧٨،اإلنصاف٨/٢٠٢املبدع) ١(
  ٩/٣٧٨،اإلنصاف٨/٢٠٢،املبدع٢/٧٠ـهدايةال) ٢(
،الدر املختار ٤/٣٠٢،البحر الرائق٤/١٩،بدائع الصنائع٣/٩٢الكتاب واللباب) ٣(

  ٣/٥٧٤وحاشية ابن عابدين
،فتح املعني مع إعانة ٣/٤٣٥،مغين احملتاج٦/٤٦٨،روضة الطالبني٦/٣٤٢التهذيب) ٤(

  ٤/٨٠الطالبني
  ٣/٩٢،اللباب٤/٣٠٢البحر الرائق) ٥(
  ٨/٢٠٢ملبدعا) ٦(
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١٠٥٣ في النكاح والطالق وما يتعلق بهما: الباب الخامس

  
  .)١(وهو املذهب عند احلنابلة

  :دليل هذا القول
  .)٢(س على ما إذا سلَّم املبيع مث أراد منعهالقيا

 الذي يظهر يل رجحانه أنَّ النفقة جتب على الزوج لزوجته يف :الترجيح
هذه احلالة؛ ألنَّ منعها حبق، واملتسبب يف هذا املنع هو الزوج بتأخريه ما 

  .وجب عليه لـها، واهللا تعاىل أعلم
 

                                 
  ٩/٣٧٨،اإلنصاف٨/٢٠٢املبدع) ١(
  ٨/٢٠٢املبدع) ٢(
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  البـاب السادس

  حـدودفـي الـجـنـايـات والـ
  :وفـيـه مخسة فـصـول

  .يف اجلنايات: الفصل األول
  .يف الديات: الفصل الثَّاين
  .يف كفارة القتل: الفصل الثَّالث
  .يف القسامة: الفصل الرابع

  .يف احلدود: الفصل اخلامس
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  يف اجلنايات:  الفصل األول
  :وفيه أربع عشرة مسألة

 دعتل ومات يف احلال، فهل يإذا غرزه بإبرة يف غري مق: املسألة األوىل
  .قتل عمد؟

احلكم إذا جرح مسلم ذمياً أو حر عبداً مث أسلم اروح : املسألة الثَّانية
  .أو عتق ومات
احلكم إذا رمى مسلم عبداً ذمياً فلم يقع به السهم حىت : املسألة الثَّالثة

  .أسلم وعتق فمات
يقتص له من : يلإذا قطع من نصف الساعد، وق: املسألة الرابعة

  .الكوع، فهل له أرش الباقي؟
فأخرج يساره عمداً فقطعها . أخرج ميينك: إذا قال: املسألة اخلامسة

  .فهل جتزئ؟
  .هل يقتص لذكر العنني واخلصي من ذكر الفحل؟: املسألة السادسة
إذا اقتص من معيب لصحيح، فهل جيب مع القصاص : املسألة السابعة

  .أرش؟
من له يدان على كوعيه وتساوتا يف البطش، فهل يقتص : امنةاملسألة الثَّ

  .منهما لليد السليمة؟
 إذا اختلف اجلاين وويل اجلناية يف شلل عضو وصحته،: املسألة التاسعة

  فمن يقبل قوله؟
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إذا اقتص من الـهامشة مبوضحة، فهل جيب مع : سألة العاشرةامل
  .القصاص أرش؟

ا أوضح إنسان إنساناً يف بعض رأسه، ومقداره إذ: املسألة احلادية عشرة
  .يف رأس املوِضح مجيع رأسه وزيادة، فهل للزائد أرش؟

  .احلكم إذا قطع إصبعاً من ميني رجل ومييناً آلخر: املسألة الثَّانية عشرة
  .احلكم إذا قطع اليد الكاملة ذو إصبع زائدة: املسألة الثَّالثة عشرة
 حفر بئراً ونصب آخر سكيناً فوقع إنسان يف إذا: املسألة الرابعة عشرة

  .البئر على السكني فمات، فمن يضمن؟
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١٠٥٩ في الجنايات والحدود: الباب السادس

إذا غرزه بإبرة يف غري مقتل ومات يف احلال، : املسألة األوىل] ٢٧٠[
  . قتل عمد؟دعيفهل 

  .)١( أنه قتل شبه عمد، فال قصاص فيه:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
نور، وقدمه يف جتريد العناية، وشرح ابن وهو ظاهر ما جزم به يف املُ

  .)٢(رزين
  .)٤(،واألصح عند الشافعية)٣(وهو مذهب احلنفية

  :أدلَّة هذا القول
أنَّ الظاهر أنه مل ميت منه، فلما احتمل حصول املوت بغريه  -١

  .)٥(ظاهراً، كان ذلك شبهة يف درء القصاص
، وإنْ كانت اآللة جارحة؛ أنَّ اإلبرة مما ال يقصد به القتل عادة -٢

ألنَّ آلة اخلياطة دون القتل، فإذا متكنت فيه شبهة عدم العمدية 

                                 
 ،٨/٢٤١املبدع ،٦/٥٤شرح الزركشي ،١١/٤٤٦املغين ،٢/٧٧الـهداية) ١(

  ٩/٤٣٥اإلنصاف
  ٩/٤٣٥اإلنصاف) ٢(
،حاشية ابن ٩/٧،تكملة البحر الرائق٥١٠،األشباه والنظائر ص٥/٢٣االختيار) ٣(

  ٦/٥٢٨عابدين
 ،٧/٧،روضة الطالبني١٠/١٢٢،فتح العزيز٧/٤٦٠لماء،حلية الع٢٨٨التنبيه ص) ٤(

  ٤/٥املنهاج ومغين احملتاج
  ٦/٥٤،شرح الزركشي١١/٤٤٦املغين) ٥(
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١٠٦٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 .)١(امتنع وجوب القصاص
أنه ال يقتل غالباً من غري سراية وتورم، فأشبه العصى والسوط  -٣

  .)٢(اخلفيف
 بأنه لو كانت العلة كونه ال حيصل به القتل غالباً، مل يفترق :وأجيب عنه

ل بني موته يف احلال، وموته متراخياً، كسائر ما ال جيب به احلا
  .)٣(القصاص

  
  . أنه قتل عمد يوجب القصاص:القول اآلخر

  .)٥(،ووجه عند الشافعية)٤(وهو املذهب عند احلنابلة
  :أدلَّة هذا القول

أنَّ احملدد له سراية ونفوذ، وال يعترب فيه غلبة الظن يف حصول  -١
  .)٦(ا لو قطع شحمة أذنهالقتل به، بدليل م

                                 
  ٩/٧تكملة البحر الرائق) ١(
  ١٠/١٢٢،فتح العزيز٥/٣٩١،املمتع١١/٤٤٦املغين) ٢(
  ١١/٤٤٦املغين) ٣(
 ،٨/٢٤١املبدع ،٦/٥٤شرح الزركشي ،١١/٤٤٦املغين ،٢/٧٧الـهداية) ٤(

  ٩/٤٣٥نصافاإل
  ٤/٥،املنهاج ومغين احملتاج١٠/١٢٢،فتح العزيز٧/٤٦٠،حلية العلماء٢٨٨التنبيه ص) ٥(
  ٦/٥٤،شرح الزركشي١١/٤٤٦املغين) ٦(
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١٠٦١ في الجنايات والحدود: الباب السادس

أنه ملَّا مل ميكن إدارة احلكم، وضبطه بغلبة الظن، وجب ربطه  -٢
 .)١(بكونه حمدداً

أنَّ يف البدن مقاتل خفية، وهذا له سراية ومور، فأشبه اجلرح  -٣
 .)٢(الكبري

أنَّ اجلراحات ال يضبط مورها ونكايتها يف الباطن، فيدار  -٤
 .)٣(راحات الصغرية بغري اإلبرةاحلكم على ظاهر اجلرح، كاجل

 حىت )٤(أنَّ املوت حصل بعد فعله، أشبه ما لو بقي ضِمناً -٥
  .)٥(مات

 قتل شبه عمد، وال قصاص فيه، د الذي يظهر يل رجحانه أنه يع:الترجيح
لوجود الشبهة يف كونه سبب املوت أو غريه، واحلدود تدرأ بالشبهات، 

  .واهللا تعاىل أعلم
  

                                 
  ٨/٢٤١،املبدع١١/٤٤٦املغين) ١(
  ١٠/١٢٢،فتح العزيز٨/٢٤١،املبدع١١/٤٤٦املغين) ٢(
  ١٠/١٢٢فتح العزيز) ٣(
ذي به الزمانة يف جسده، من بالء أو كسر أو بفتح الضاد وكسر امليم، ال: الضِمن) ٤(

 ،٣/١٨٤تذيب األمساء واللغا:انظر.(تأملغريه، وهو على وزن وجع ومعناه م
  )٣٥٦املطلع على أبواب املقنع ص

  ٥/٣٩١املمتع) ٥(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


١٠٦٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 عبداً مث احلكم إذا جرح مسلم ذمياً أو حر: لة الثَّانيةاملسأ] ٢٧١[
  . وماتأسلم اروح أو عتق

 أنه ال قود، وعليه دية حر مسلم، للسيد :اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)١(أقل األمرين من نصف الدية أو نصف قيمة العبد، والباقي لورثة العبد

  .)٤(،وقول ابن القاسم من املالكية)٣(لشافعية،وا)٢(وهو املذهب عند احلنابلة
  :أدلَّة هذا القول

أنَّ سراية اجلرح مضمونة، فإذا أتلفت حراً مسلماً وجب  -١
  .)٥(ضمانه بدية كاملة، كما لو قتله جبرح ثاٍن

أنَّ الواجب مقدر مبا تفضي إليه السراية، دون ما تتلفه اجلناية،  -٢
 فسرى القطع إىل نفسه، مل بدليل أنَّ من قطعت يداه ورجاله

                                 
 ،)١٢٨( القاعدة رقم٢٧٨،قواعد ابن رجب ص١١/٤٦٨،املغين٢/٩٤الـهداية) ١(

   ٤٧١-٩/٤٧٠،اإلنصاف٨/٢٧٠املبدع
 ،٥/٦٤٠الفروع ،٢/١٢٦احملرر ،٤٦٨-١١/٤٦٧املغين ،٢/٧٦داية اهل)٢(

  ٩/٤٧٠اإلنصاف ،٨/٢٧٠املبدع
: ، وفيما للسيد عندهم قوالن٧/٤٥،روضة الطالبني١٠/١٩٦،فتح العزيز٦/٥٢األم) ٣(

أقل األمرين من : والثَّاين. أقل األمرين من كمال الدية أو كمال القيمة: األول
  .وهو أصحهما. قيمةكمال الدية أونصف ال

  ٤/٢٥٠،الشرح الكبري١٢/٣٣٣الذخرية) ٤(
  ١١/٤٦٨املغين) ٥(
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١٠٦٣ في الجنايات والحدود: الباب السادس

 .)١(يلزم اجلاين أكثر من دية
أنَّ املكافأة معدومة حال اجلناية، فال قود، وإذا تعذر القود  -٣

  .)٢(وجبت الدية، واالعتبار يف الدية حبال استقرار اجلناية
  

  :األقوال األخرى
  :للعلماء يف املسألة ثالثة أقوال

  .محه اهللا تعاىل ومن وافقه ما تقدم من اختيار ابن حامد ر:أحدها
  . يف الذِّمي دية ِذمي ويف العبد قيمته لسيدهه ال قود، وعلي:والقول الثَّاين

  .)٤(،وقول أشهب من املالكية)٣(وهو قول عند احلنابلة
  :أدلَّة هذا القول

أنَّ حكم القصاص معترب حبال اجلناية، ال حال السراية،  -١
  .)٥(فكذلك الدية

 أو عبد حال اجلناية، وهذا هو الواجب بقتل الذِّمي أنه ِذمي -٢

                                 
  ١١/٤٦٨املغين) ١(
  ٨/٢٧٠،املبدع٤٢٣-٥/٤٢٢املمتع) ٢(
  ٩/٤٧٠،اإلنصاف٨/٢٧٠،املبدع٥/٦٤٠،الفروع١١/٤٦٨املغين) ٣(
  ٤/٢٥٠،الشرح الكبري١٢/٣٣٣الذخرية) ٤(
  ٨/٢٧٠،املبدع١١/٤٦٨املغين) ٥(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


١٠٦٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(والعبد
  . عليه دية اليد:القول الثَّالث

  .)٢(وهو مذهب احلنفية
  :دليل هذا القول

  .)٣(أنَّ سراية الفعل غري مضمونة، والواجب يف قطع اليد ديتها
 حر  الذي يظهر يل رجحانه أنه ال جيب عليه القود، وعليه دية:الترجيح

مسلم؛ ألنه مل يقصد قتل مكافئ له حني اجلرح، فال قود، وألنَّ سراية 
الفعل مضمونة، واملقتول حني املوت حر مسلم، فتجب ديته، واهللا تعاىل 

  .أعلم
  
  
احلكم إذا رمى مسلم عبداً ِذمياً فلم يقع به : املسألة الثَّالثة] ٢٧٢[

  .السهم حىت أسلم وعتق فمات
  .)٤( أنه ال قود، وعليه دية حر مسلم:د رمحه اهللا تعاىلاختار ابن حام

                                 
  ٥/٤٢٣املمتع) ١(
،وذلك يف ٢٩١-٩/٢٩٠،العناية والكفاية وتكملة فتح القدير٧/٣٠٥بدائع الصنائع) ٢(

  .القطع اخلطأ، أما العمد فعليه القصاص؛ ألنـهم يقولون بالقصاص من احلر للعبد
  ٧/٣٠٥بدائع الصنائع) ٣(
،قواعد ابن ٦/٩٠،شرح الزركشي١١/٥٢٠،املغين٢/٢٥٧الروايتني والوجهني) ٤(

= 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


١٠٦٥ في الجنايات والحدود: الباب السادس

وقول ابن القاسم من  ،)٢(ةوالشافعي ،)١(ةوهو املذهب عند احلنابل
  .)٣(املالكية

  :أدلَّة هذا القول
أنه مل يقصد إىل نفس مكافئة له حال الرمي، فلم جيب عليه  -١

  .)٤(قصاص، كما لو رمى حربياً أو مرتداً فأسلم
 .)٥( غلبة السهم كانت باإلرسال الذي ال قود فيه بينهماأنَّ -٢
أنَّ املكافأة عدمت حال الرمي، وإذا عدمت املكافأة يف بعض  -٣

 .)٦(اجلناية، عدمت يف كلها، إذ الكل ينتفي بانتفاء بعضه
                                  

=  
، هذا هو ٩/٤٧١،اإلنصاف٨/٢٧١، املبدع)١٢٩( رقم القاعدة٢٨١رجب ص

املشهور عن ابن حامد، وهو رواية تلميذه القاضي أيب يعلى، وذكر بعضهم أنَّ يف  
فإنْ . أنَّ ابن حامد رمحه اهللا تعاىل اختار أنَّ عليه القصاص: التذكرة البن عقيل

  .صحت فهي رواية أخرى عن ابن حامد
 ،٥/٦٤١،الفروع٢/١٢٦،احملرر٢/٧٦،الـهداية١١/٥٢٠خمتصر اخلرقي واملغين) ١(

  ٩/٤٧١اإلنصاف
  ٧/٤٥،روضة الطالبني١٨٩-١٠/١٨٨، فتح العزيز٦/٤١األم) ٢(
،شرح الزرقاين ٦/٢٤٥،التاج واإلكليل مع مواهب اجلليل١٢/٣٣٢الذخرية) ٣(

  ٤/٢٥٠،الشرح الكبري٤-٨/٣وحاشية البناين
  ١١/٥٢٠،املغين١٠٦،مسائل أيب بكر ص٢/٢٥٧الروايتني والوجهني) ٤(
  ٦/٤١األم) ٥(
  ٨/٢٧١،املبدع٦/٩٠شرح الزركشي) ٦(
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١٠٦٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(أنه أتلف حراً، فيضمنه ضمان األحرار -٤
  

  :األقوال األخرى
  :للعلماء يف املسألة ثالثة أقوال

  . ما تقدم من اختيار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل ومن وافقه:حدهاأ
  . أنَّ عليه القصاص:والقول الثَّاين

  .)٢(وهو ظاهر كالم اإلمام أمحد، وقول أيب بكر غالم اخلالل من احلنابلة
  :أدلَّة هذا القول

أنه قتل مكافئاً له عمداً، فوجب القصاص، كما لو كان  -١
  .)٣( العربة حبال اإلصابةمسلماً حال الرمي؛ ألنَّ

 بأنَّ كونه مكافئاً غري مسلَّم؛ ألنه ال يكافئه حال :وأجيب عنه
 .)٤(الرمي

أنها رمية حمظورة أوجبت دية مسلم حر، فأوجبت القصاص،  -٢

                                 
  ١١/٥٢٠املغين) ١(
 ،١١/٥٢٠املغين ،١٠٦،مسائل أيب بكر ص٢/٢٥٧الروايتني والوجهني) ٢(

  ٩/٤٧٢،اإلنصاف٥/٦٤١، الفروع ٦/٩٠شرح الزركشي ،٢/١٢٦احملرر
  ٥/٤٢٣،املمتع١١/٥٢٠املغين) ٣(
  ٥/٤٢٣املمتع) ٤(
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١٠٦٧ في الجنايات والحدود: الباب السادس

  .)١(كما لو كان حني الرمية مسلماً حراً
  . أنَّ عليه قيمة العبد ملواله:القول الثَّالث

  .)٣(،وقول أشهب من املالكية)٢(وهو مذهب احلنفية
  :دليل هذا القول

أنَّ الرامي يصري قاتالً له من وقت الرمي، وهو مملوك يف تلك احلالة، 
  .)٤(فتجب قيمته

 الذي يظهر يل رجحانه أنه ال قود على الرامي؛ ألنه حني الرمي :الترجيح
عليه دية مل يقصد قتل مكافئ له، وهذا مانع من استيفاء حق القصاص، و

  .حر مسلم؛ ألنه قتل حراً مسلماً فيضمن ديته، واهللا تعاىل أعلم
  
  
  
  

                                 
  ١٠٦،مسائل أيب بكر ص٢/٢٥٧والوجهنيالروايتني ) ١(
،الـهداية مع تكملة فتح ٧/٣٠٦،بدائع الصنائع٢٣٥خمتصر الطحاوي ص) ٢(

  ٥١٠،األشباه والنظائر ص٥/٣٤،املختار واالختيار ٩/٢٠٢القدير
،حاشية البناين مع ٦/٢٤٥،التاج واإلكليل مع مواهب اجلليل١٢/٣٣٢الذخرية) ٣(

  .، ويف الذمي ديته٤/٢٥٠،الشرح الكبري ٨/٤شرح الزرقاين 
  ٩/٧٤تكملة البحر الرائق) ٤(
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١٠٦٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

يقتص له : إذا قُِطع من نصف الساعد، وقيل: املسألة الرابعة] ٢٧٣[
  .، فهل له أرش الباقي؟)١(من الكوع

  .)٢( أنَّ له األرش:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)٤( الشافعية،ومذهب)٣(وهو وجه عند احلنابلة

  :أدلَّة هذا القول
  .)٥(أنه حق له تعذر استيفاؤه، فوجب أرشه -١
  .)٦(أنه مل يأخذ عوضاً عنه -٢

  

                                 
وحنو ذلك إذا قطع القصبة مع األنف، أو . وهو وجه عند احلنابلة، ومذهب الشافعية) ١(

 ،١٢/١٥٨احلاوي:انظر( .قطع من نصف الساعد، أو قطع من الورك، أو العضد
  )١٠/١٧اإلنصاف

املطلع على :انظر.(ي أصل اإلامبضم الكاف، هو طرف الزند الذي يل:     والكُوع
  )٣٤أبواب املقنع ص

  ١٠/١٨،اإلنصاف١١/٥٤٤املغين) ٢(
 ،املبدع٦/٩٠،شرح الزركشي٥/٦٥٢،الفروع٢/١٢٨،احملرر١١/٥٤٤املغين) ٣(

، وقدم يف املغين أنَّ يف قصبة األنف حكومة مع ١٠/١٨اإلنصاف ،٨/٣٠٩
  . من الكوعالقصاص، وأطلق الوجهني يف وجوب احلكومة ِلما قطع

  ٤/٢٨،املنهاج ومغين احملتاج١٠/٢١٥،فتح العزيز١٢/١٥٨احلاوي) ٤(
  ٨/٣٠٩،املبدع٥/٤٦٧املمتع) ٥(
  ٤/٢٨مغين احملتاج) ٦(
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١٠٦٩ في الجنايات والحدود: الباب السادس

  . أنه ال جيب له أرش:القول اآلخر
  .)١(وهو وجه عند احلنابلة

  :دليل هذا القول
  .)٢(كيال جيتمع يف عضو واحد قصاص ودية

ب له أرش الباقي؛ ألنه ال ميكنه  الذي يظهر يل رجحانه أنه جي:الترجيح
  .استيفاء حقه من اجلاين إال بذلك، واهللا تعاىل أعلم

  
  
فأخرج يساره عمداً . أخرج ميينك: إذا قال: املسألة اخلامسة] ٢٧٤[

  .فقطعها، فهل جتزئ؟
 أنها ال جتزئ، ويستوىف من ميينه بعد :اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

  .)٣(اندمال اليسار

                                 
 ،املبدع٦/٩٥شرح الزركشي ،٥/٦٥٢الفروع ،٢/١٢٨احملرر ،١١/٥٤٤املغين) ١(

  .باألشهر: ، وعبر الزركشي عنه١٠/١٨اإلنصاف ،٨/٣٠٩
  ٨/٣٠٩بدع،امل١١/٥٤٤املغين) ٢(
 ،املبدع٥/٦٦٧،الفروع٢/١٣٣،احملرر٢/٨١داية،اهل٢/٢٦٩الروايتني والوجهني) ٣(

: يعين. ويستوىف من ميينه بعد االندمال: ، قول ابن حامد١٠/٢١،اإلنصاف٨/٣١٢
  . ففي سقوطه إىل الدية وجهان عند احلنابلة: فأما إذا تراضيا. إذا مل يتراضيا
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١٠٧٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(و مذهب الشافعيةوه
  :أدلَّة هذا القول

أنه وجب عليه حق، فبدل غريه ال على سبيل العوض، فلم  -١
يسقط احلق عنه، كما لو وجب عليه قطع ميينه فأهدى إىل 
اين عليه ماالً ال على سبيل العوض عن اليمني، فقبل ذلك 

  .)٢(اين عليه، مل يسقط القصاص عن اليمني، فكذا هاهنا
أنه تعمد ترك الواجب عليه من القطع، فلم يعذر يف استيفاء  -٢

 .)٣(الواجب عليه
أنَّ اليسار ملَّا مل جتز، صار قطعها كال قطع، وذلك يوجب  -٣

 .)٤(قطع اليمني، ضرورة استيفاء الواجب عليه
أنَّ االستيفاء يكون بعد االندمال؛ ألنه لو استوىف قبل االندمال  -٤

  .)٥( هالك النفسربما أدى ذلك إىل
  

                                 
،املنهاج ومغين ١٠/٢٨٨،٢٨٢،فتح العزيز٢٩٥بيه ص،التن٨/٣٤٩خمتصر املزين) ١(

  ٤/٤٧احملتاج
  ٢/٢٦٩الروايتني والوجهني) ٢(
  ٨/٣١٢،املبدع٥/٤٧٢املمتع) ٣(
  ٨/٣١٢،املبدع٥/٤٧٢املمتع) ٤(
  ٨/٣١٢،املبدع٥/٤٧٢املمتع) ٥(
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١٠٧١ في الجنايات والحدود: الباب السادس

  . أنها جتزئ:القول اآلخر
  .)١(وهو املذهب عند احلنابلة

  :أدلَّة هذا القول
أنَّ األمل يف اليدين يف القطع واحد، واليد باليد،واملماثلة قائمة  -١

  .)٢(يف الديات، فكذلك يف القصاص
أنه لو وجب قطع ميينه بالسرقة فأخرج يساره فقطعت، سقط  -٢

  .)٣(فكذلك ههنابـها عن ميينه، 
  :)٤( بأنه قياس مع الفارق، لوجوه:وأجيب عنه

  . أنَّ احلد مبين على اإلسقاط، خبالف القصاص:األول
 أنَّ اليسار ال تقطع يف السرقة إذا عدمت ميينه؛ ألنه ال يفوت :والثَّاين

  .منفعة اجلنس يف احلد، خبالف القصاص
 أو قصاص سقط القطع يف احلد،  أنَّ اليد إذا سقطت بأكلة:والثَّالث

  .خبالف القصاص فإنه ال يسقط وينتقل إىل الدية
 الذي يظهر يل رجحانه أنه ال جتزئ اليسار عن اليمني إذا :الترجيح

أخرجها عمداً، النتفاء املماثلة بني اليمني واليسار، وللمجين عليه قطع 
                                 

  ١٠/٢١،اإلنصاف٨/٣١٢،املبدع٥/٦٦٧،الفروع٢/١٣٣احملرر) ١(
  ٢/٢٦٩الروايتني والوجهني) ٢(
  ٢/٢٦٩وايتني والوجهنيالر) ٣(
  ٨/٣١٢،املبدع٥/٤٧٢املمتع) ٤(
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١٠٧٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

االستيفاء من ميينه بعد االندمال اليمني؛ ألنه مل يستوِف حقَّه بعد، ويكون 
  .حىت ال يفضي به االستيفاء قبل االندمال إىل الـهالك، واهللا تعاىل أعلم

  
  
 من )٢( واخلَِصي)١(هل يقتص لذكر الِعنني: املسألة السادسة] ٢٧٥[

  .ذكر الفحل؟
 أنه يؤخذ ذكر الفحل بذكر الِعنني دون :اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

  .)٣(كر اخلَِصيذ
  .)٤(وهو رواية عن اإلمام أمحد

  :أدلَّة هذا القول
أنَّ الِعنني غري ميؤوس من زوال عنِته، ولذلك يؤجل سنة،  -١

                                 
بكسر العني والنون املشددة، وهو العاجز عن الوطء الذي ال يأيت النساء، : الِعنني) ١(

ذيب :انظر.(قبل املرأة عن ميينه ومشاله فال يقصدهيِعن ذكره عن ومسي عنيناً ألنه 
  )٣١٩قنع ص،املطلع على أبواب امل٣/٢/٤٨األمساء واللغات

املطلع على أبواب املقنع :انظر.(فعيل مبعىن مفعول، وهو من سلَّت بيضتاه: اخلصي) ٢(
  )٢٣٣ص

  ١٠/٢٢،اإلنصاف٨/٣١٥،املبدع٦/٩٩،شرح الزركشي٢/١٢٧احملرر) ٣(
 ،٨/٣١٥املبدع ،٦/٩٩شرح الزركشي ،٥/٦٤٧الفروع ،٢/١٢٧احملرر) ٤(

  ١٠/٢٢اإلنصاف
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١٠٧٣ في الجنايات والحدود: الباب السادس

١(خبالف اخلَِصي(.  
  .)٢(أنَّ العنة مرض، والصحيح يؤخذ باملريض -٢

  
  :األقوال األخرى

  :للعلماء يف املسألة ثالثة أقوال
  .تيار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل ومن وافقه ما تقدم من اخ:أحدها

  . ال يؤخذ ذكر الفحل بذكر الِعنني وال اخلَِصي:والقول الثَّاين
  .)٣(وهو رواية عن اإلمام أمحد، هي املذهب عند احلنابلة

  :أدلَّة هذا القول
أنه ال منفعة فيهما؛ ألنَّ الِعنني ال يطأ وال ينـزل، واخلَِصي ال  -١

ال ينـزل، وال يكاد يقدر على الوطء، فهما يولد له و
  .)٤(كاألشلِّ

 بأنَّ اخلَِصي إنما عدم اإلنزال لذهاب اِخلصية، والعنة :وأجيب عنه

                                 
  ٨/٣١٥،املبدع١١/٥٤٥املغين) ١(
  ٦/٩٩شرح الزركشي) ٢(
 ،شرح الزركشي٥/٦٤٧،الفروع٥/٤٧٥،املمتع٢/١٢٧،احملرر١١/٥٤٥املغين) ٣(

  ١٠/٢٢،اإلنصاف ٨/٣١٥املبدع ،٦/٩٩
  ٥/٤٧٥،املمتع١١/٥٤٥املغين) ٤(
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١٠٧٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

١(لعلة يف الظهر، فلم مينع ذلك من القصاص منهما، كأذن األصم(. 
أنَّ كل واحد منهما ناقص، فال يؤخذ به الكامل، كاليد  -٢

 .)٢(الناقصة بالكاملة
أنه ترددت احلال بني كونه مساوياً لآلخر وعدمه، ومع التردد  -٣

ال جيب القصاص؛ ألنَّ األصل عدم املساواة، فال جيب 
  .)٣(بالشك

  . أنه يؤخذ ذكر الفحل بذكر الِعنني واخلَِصي:القول الثَّالث
  .)٥(،ومذهب الشافعية)٤(وهو رواية عن اإلمام أمحد

  :أدلَّة هذا القول
  .)٧)(٦( )   والْجروح ِقصاص(موم قول اهللا تعاىل ع -١

                                 
  ١١/٥٤٥املغين) ١(
  ٥/٤٧٦،املمتع١١/٥٤٥املغين) ٢(
  ١١/٥٤٥املغين) ٣(
 ،٨/٣١٥املبدع ،٦/٩٨شرح الزركشي ،٥/٦٤٧الفروع ،٢/١٢٧احملرر) ٤(

  ١٠/٢٢اإلنصاف
،املنهاج ومغين ١٠/٢٣٠،٢٢٧،الوجيز وفتح العزيز١٢/١٨٣،احلاوي٦/٥٨األم) ٥(

  ٤/٣٤احملتاج
  )٤٥(سورة املائدة آية رقم) ٦(
  ٦/٩٨شرح الزركشي) ٧(
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١٠٧٥ في الجنايات والحدود: الباب السادس

أنهما عضوان صحيحان، ينقبضان وينبسطان، فيؤخذ غريمها  -٢
 .)١(بـهما، كذكر الفحل غري الِعنني

أنهما قد اشتركا يف االسم اخلاص مع متام اِخللْقة والسالمة من  -٣
 .)٢(الشلل، فجرى القصاص بينهما كسائر األطراف

 الِعنني صحيح، وعدم اإلنزال لعلة يف الصلب؛ ألنه أنَّ ذكر -٤
حمل املاء، وكذلك ذكر اخلَِصي صحيح، والنقص يف غريه 

 .)٣(وهو عدم األنثيني
أنه ليس يف العنة واِخلصاء أكثر من فقد الولد، وهذا املعىن ال  -٥

يؤثِّر يف سقوط القود، كما يؤخذ ذكر من ولد له بذكر 
  .)٤(العقيم

ني :رجيحالته ال يؤخذ ذكر الفحل بذكر الِعنالذي يظهر يل رجحانه أن 
وال اخلَِصي؛ ألنه ترددت احلال بني كونه مساوياً لـهما وعدمه، فلم 
جيب القصاص؛ ألنَّ األصل عدمه، فال جيب بالشك، ال سيما وقد انتفى 

  . أعلم، واهللا تعاىل)٥(التساوي لقيام الدليل على عنته وثبوت عيبه

                                 
  ٥/٤٧٦،املمتع١١/٥٤٥املغين) ١(
  ١٢/١٨٤احلاوي) ٢(
  ١٢/١٨٤احلاوي) ٣(
  ١٢/١٨٤احلاوي) ٤(
  ١١/٥٤٥املغين) ٥(
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١٠٧٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

إذا اقتص من معيب لصحيح، فهل جيب مع : املسألة السابعة] ٢٧٦[
  .القصاص أرش؟

 أنَّ له األرش إال يف الشلل فال شيء :اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)١(له

  .)٢(القاضي: واختاره من علماء احلنابلة أيضاً
  .)٣(وهو مذهب الشافعية

  :أدلَّة هذا القول
قصاً بكامل، وهذا ال مينع القصاص، فكان له أنه يأخذ نا -١

القصاص، كما يقتل العبد باحلر، وله دية العضو؛ ألنه أخذ 
  .)٤(دون حقه

أنَّ اجلاين قد قطع منه عضو مل يستوِف قصاصه، فيكون له  -٢
 .)٥(أرشه

                                 
 ،٨/٣١٦املبدع ،١١/٥٧٢املغين ،٢/٨٠دايةاهل ،٢/٢٦٧الروايتني والوجهني) ١(

  ١٠/٢٤اإلنصاف
 ،٦/١٠٢شرح الزركشي ،٢/٨٠دايةاهل ،٢/٢٦٧الروايتني والوجهني) ٢(

  ١٠/٢٤اإلنصاف ،٨/٣١٦املبدع
   ٤/٣٧،املنهاج ومغين احملتاج١٠/٢٣٨،٢٢٨،فتح العزيز٦/٦١،٥٦األم) ٣(
  ٢/٢٦٧الروايتني والوجهني) ٤(
  ١٠/٢٣٨فتح العزيز) ٥(
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١٠٧٧ في الجنايات والحدود: الباب السادس

أنَّ الشالء كالصحيحة يف اِخللْقة، وإنما نقصت يف الصفة، فلم  -٣
 .)١( احلر بالقصاص من العبديكن له أرش، كما لو رضي

أنَّ اجلمال ينقص بنقصان األصابع، خبالف الشالء فهي كاملة  -٤
يف الصورة، واملماثلة يف املعاين ال تعترب؛ ألنَّ ذلك يفضي إىل 

  .)٢(سقوط القصاص
  

  . أنه ال جيب مع القصاص أرش:القول اآلخر
  .)٥(،واملالكية)٤(،واحلنفية)٣(وهو املذهب عند احلنابلة

  :أدلَّة هذا القول
ما استدل به أصحاب القول األول على أنه ال أرش له يف  -١

  .الشالَّء

                                 
  ١١/٥٧١املغين) ١(
  ٨/٣١٦،املبدع٥/٤٧٩املمتع) ٢(
 ،٨/٣١٦املبدع ،٦/١٠٢شرح الزركشي ،٥/٦٤٨الفروع ،٢/١٢٧احملرر) ٣(

  ١٠/٢٤اإلنصاف
 ،٢٦/١٤٤املبسوط ،٣/١٤٨،الكتاب واللباب٢٣٧خمتصر الطحاوي ص) ٤(

  ٩/٤١تكملة البحر الرائق ،٣٢-٥/٣١االختيار
،الشرح الكبري ٨/١٩،شرح الزرقاين٦/٢٤٩كليل ومواهب اجلليل التاج واإل) ٥(

  ٢٥٥-٤/٢٥٤وحاشية الدسوقي
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١٠٧٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 .)١(لكيال جيمع بني قصاص ودية يف عضو واحد -٢
أنَّ اين عليه فَعلَ كما فُِعلَ به، فلم جيب له معه أرش، كما  -٣

 .)٢(لو كانت اليد كاملة أو صحيحة
، والفعل الواحد ال أنَّ الذي صدر من اجلاين فعل واحد -٤

 .)٣(يوجب ماالً وقَوداً
أنه قادر على استيفاء أصل حقِّه، وإنما الفائت هو الوصف  -٥

وهو صفة السالمة، فإذا رضي باستيفاء حقِّه ناقصاً كان ذلك 
  .)٤(رضى منه بسقوط حقِّه عن الصفة

  . أنَّ له األرش مطلقاً:القول الثَّالث
  .)٥(لةوهو قول أيب اخلطاب من احلناب

  :أدلَّة هذا القول
  .ما استدل به أصحاب القول األول على أنَّ له أرش الناقص -١
أنَّ أرش الشلل جيب؛ ألنَّ األرش جيرب النقص، فيكون مستوفياً  -٢

                                 
  ١١/٥٧٢،املغين٢/٢٦٦الروايتني والوجهني) ١(
  ٥/٤٧٩املمتع) ٢(
  ٨/٣١٦،املبدع٥/٤٧٩املمتع) ٣(
  ٧/٢٩٨بدائع الصنائع) ٤(
 ،٨/٣١٦املبدع ،٦/١٠٢شرح الزركشي ،١١/٥٧١املغين ،٢/٨٠الـهداية) ٥(

  ١٠/٢٥افاإلنص
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١٠٧٩ في الجنايات والحدود: الباب السادس

مثل حقِّه، فلو مل يكن له ذلك لكان ممنوعاً من استيفاء مثل 
  .)١(حقِّه، وذلك منتٍف شرعاً

لل نقصان صفة، وجرم األصابع  بأنَّ النقصان يف الش:وأجيب عنه
موجود، وأما يف عدد األصابع فالنقصان نقصان جزء، وحكم النقصانني 

  .)٢(خمتلف
 الذي يظهر يل رجحانه أنه إذا اقتص من معيب لصحيح أنه :الترجيح

جيب األرش إذا كان النقص والعيب نقصان خلقة وجزء كنقص إصبع 
  . أعلموحنوه ال نقصان صفة، واهللا تعاىل

  
  
من له يدان على كوعيه وتساوتا يف البطش، : املسألة الثَّامنة] ٢٧٧[

  .فهل يقتص منهما لليد السليمة؟
  .)٣( أنه جيب القصاص فيهما:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

وهو مذهب الشافعية إذا كانت إحدامها مستقيمة على مفصل الذراع 
  .)٤(وقطعت

                                 
  ٥/٤٨٠املمتع) ١(
  ١٠/٢٣٨فتح العزيز) ٢(
  ١٠/٩٢،اإلنصاف١٢/١٤١املغين) ٣(
، ويكون يف األخرى حكومة، وإنْ مل تكن إحدامها أشد استقامة على ٦/٧٧األم) ٤(

= 
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١٠٨٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  :دليل هذا القول
  .)٢( يف اليد)١( هذا نقص ال مينع القصاص، كالسلْعةأنَّ
  

  . أنه ال يقتص منهما لليد، وال من إحدامها:القول اآلخر
  .)٣(وهو املذهب عند احلنابلة

  :دليل هذا القول
لكيال تؤخذ يدان بيد واحدة، وال تقطع إحدامها؛ ألنا ال نعرف األصلية 

  .)٤(فنأخذها، وال تؤخذ زائدة بأصلية
  
  
إذا اختلف اجلاين وويلُّ اجلناية يف شلل عضو : املسألة التاسعة] ٢٧٨[

  .وصحته، فمن يقبل قوله؟

                                  
=  

  .مفصل الذراع فال قصاص
بكسر السني املشددة، خراج يف العنق أو زيادة يف البدن كالغدة تتحرك إذا : السلْعة) ١(

  )١٣٠خمتار الصحاح ص:انظر.(محصة إىل بطيخةقدر ركت، وتكون من ح
  ١٠/٩٢،اإلنصاف١٢/١٤١املغين) ٢(
  ١٠/٩٢،اإلنصاف١٢/١٤١املغين) ٣(
  ١٢/١٤١املغين) ٤(
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١٠٨١ في الجنايات والحدود: الباب السادس

  .)١( أنَّ القول قول اجلاين:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)٣(،وقول عند الشافعية)٢(وهو وجه عند احلنابلة

  :أدلَّة هذا القول
 فيه قول املتِلف، أنَّ هذا اختالف يف صفة التلف، فكان القول -١

 .)٤(كاألموال
أنَّ األصل براءة الذِّمة من القَود والعقْل، فالقول قول اجلاين،  -٢

 .)٥(كما لو ادعى عليه رجل بدين فأنكره، فالقول قوله
 .)٦(أنه لو كان ساملاً، مل خيف؛ ألنه يظهر فرياه الناس -٣
من إقامة البينة أنه مل يفت ما يدعيه اين عليه، فهو متمكن  -٤

  .)٧(على السالمة اليت يدعيها
  

                                 
 ،٢/١٢٧احملرر ،٢/١٩٣التمام ،٢/٨٠الـهداية ،٢/٢٦٨الروايتني والوجهني) ١(

  ١٠/٢٥اإلنصاف ،٨/٣١٧املبدع
  ١٠/٢٥،اإلنصاف٨/٣١٧،املبدع٥/٦٤٩،الفروع٥/٤٨٠،،املمتع٢/١٩٣التمام) ٢(
   ٤/٣٨،مغين احملتاج٢٥٠-١٠/٢٤٩،فتح العزيز١٢/١٨٥احلاوي) ٣(
  ٢/١٩٣التمام) ٤(
  ٥/٤٨٠،املمتع٢/٢٦٩،الروايتني والوجهني١٢/١٨٥احلاوي) ٥(
  ٨/٣١٧املبدع) ٦(
  ١٠/٢٤٩فتح العزيز) ٧(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


١٠٨٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  :األقوال األخرى
  :للعلماء يف املسألة ثالثة أقوال

  . ما تقدم من اختيار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل ومن وافقه:أحدها
  . القول قول ويلِّ اجلناية:والقول الثَّاين

  .)٢(وقول عند الشافعية)١(وهو املذهب عند احلنابلة
  : هذا القولأدلَّة
أنَّ الظاهر من العضو الصحة والسالمة، فوجب أنْ يكون  -١

  .)٣(القول قول ويل اجلناية مع ميينه
أنَّ جانب ويل اجلناية أقوى من جانب اجلاين؛ ألنَّ األصل  -٢

السالمة، فيكون القول قوله، كما لو تداعيا داراً ألحدمها 
  .)٤(عليها يد، فالقول قول من يف يده الدار

 القول يف األعضاء الظاهرة قول اجلاين مع ميينه، والقول يف : الثَّالثالقول
  .األعضاء الباطنة قول اين عليه مع ميينه

                                 
 ،٥/٦٤٩الفروع ،٢/١٢٧احملرر ،٢/١٩٣التمام ،٢/٢٦٨الروايتني والوجهني) ١(

  ١٠/٢٥اإلنصاف ،٨/٣١٧املبدع
  ٤/٣٨،مغين احملتاج١٠/٢٥٠،فتح العزيز١٢/١٨٥احلاوي) ٢(
  ٥/٤٨٠،املمتع٢/١٩٣،التمام١٢/١٨٥احلاوي) ٣(
  ٢/٢٦٩الروايتني والوجهني) ٤(
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١٠٨٣ في الجنايات والحدود: الباب السادس

  .)١(وهو مذهب الشافعية
  :دليل هذا القول

أنه يعسر إقامة البينة يف األعضاء الباطنة وإمكانـها يف األعضاء الظاهرة، 
  .)٢(، ويقوى يف الظاهر جانب اجلاينفيقوى يف الباطن جانب اين عليه

 الذي يظهر يل رجحانه أنَّ القول قول اجلاين يف األعضاء :الترجيح
الظاهرة مع ميينه، وأما األعضاء الباطنة فالقول فيها قول ويل اجلناية مع 

  .ميينه، واهللا تعاىل أعلم
  
  
، )٥)(٤( مبوضحة)٣(إذا اقتص من الـهامشة: املسألة العاشرة] ٢٧٩[

  .فهل جيب مع القصاص أرش؟

                                 
  ٤/٣٨،املنهاج ومغين احملتاج١٠/٢٥٠،فتح العزيز٢٩٢،التنبيه ص١٢/١٨٦احلاوي) ١(
  ٤/٣٨حملتاج،مغين ا١٢/١٨٦احلاوي) ٢(
،املطلع ٢٩٩طلبة الطلبة ص:انظر.(هي اليت شم العظم، تصيبه وتكسره: اهلامشة) ٣(

  )٣٦٧على أبواب املقنع ص
طلبة الطلبة :انظر.( هي اليت تبدي وضح العظم، أي بياضه: املوضحة) ٤(

  )٣٦٧،املطلع على أبواب املقنع ص٢٩٨ص
ل ما هو أعظم من املوضحة كاملنقلة وذلك جائز عند احلنابلة والشافعية، وكذا ك) ٥(

  )٨/٣٢١،املبدع١١/٥٤١، املغين ٦/٥٤األم: انظر. (واملأمومة
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١٠٨٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 أنَّ له ما بني دية املوضحة ودية تلك :اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)١(الشجة

  .)٢(وجزم به يف الوجيز، واملُنور، وقدمه يف اخلالصة، والرعايتني
  .)٣(وهو مذهب الشافعية

  :دليل هذا القول
ا لو قطع إصبعيه ومل ميكن أنه تعذر القصاص فيه، فانتقل إىل البدل، كم

  .)٤(االستيفاء إال من واحدة
  

  . ليس له مع القصاص أرش:القول اآلخر
  .)٥(وهو وجه عند احلنابلة

  :دليل هذا القول
أنه جرح واحد، فال جيمع فيه بني قصاص ودية، كما لو قطع الشالَّء 

                                 
  ١٠/٢٧،اإلنصاف٨/٣٢١،املبدع٢/١٢٨،احملرر١١/٥٤١،املغين٢/٨١الـهداية) ١(
): ٥/٦٥٢(، وقال املرداوي يف تصحيح الفروع١٠/٢٨،اإلنصاف٨/٣٢١املبدع) ٢(

  .وهو الصواب
  ٤/٢٨،املنهاج ومغين احملتاج١٠/٢١٤،فتح العزيز٢٩٠ص،التنبيه ٦/٥٤األم) ٣(
  ٨/٣٢١،املبدع١١/٥٤١املغين) ٤(
 ،٨/٣٢١املبدع ،٥/٦٥١الفروع ،٢/١٢٨احملرر ،١١/٥٤١املغين ،٢/٨١الـهداية) ٥(

  ١٠/٢٧اإلنصاف
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١٠٨٥ في الجنايات والحدود: الباب السادس

  .)١(بالصحيحة
شالَّء بالصحيحة من  بأنه قياس مع الفارق، فالزيادة يف ال:وأجيب عنه

  .)٢(حيث املعىن، وليست متميزة، خبالف مسألتنا
 الذي يظهر يل رجحانه أنه جيب له أرش ما بني الديتني؛ ألنه :الترجيح

إذا تعذر القصاص انتقل إىل بدله وهو الدية، وههنا تعذر القصاص فيما 
  . زاد عن املوضحة، فينتقل إىل بدله، واهللا تعاىل أعلم

  
  
إذا أوضح إنسان إنساناً يف بعض رأسه : املسألة احلادية عشرة] ٢٨٠[

  .مجيع رأسه وزيادة، فهل للزائد أرش؟  ومقداره يف رأس املوضح
  .)٣( أنَّ له األرش للزائد:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

  .)٤(وجزم به يف املُنور، وصححه يف الرعايتني
  .)٥(وهو مذهب الشافعية

                                 
  ٨/٣٢١،املبدع١١/٥٤١املغين) ١(
  ٨/٣٢١،املبدع١١/٥٤١املغين) ٢(
  ١٠/٢٨،اإلنصاف٨/٣٢٢،املبدع١١/٥٣٤،املغين٢/٨١الـهداية) ٣(
  ١٠/٢٨اإلنصاف) ٤(
 فتح العزيز ،٧/٥٥٥حلية العلماء ،٢٩٠التنبيه ص ،١٢/١٥٣احلاوي ،٦/٥٤األم) ٥(

  ٤/٣٢املنهاج ومغين احملتاج ،١٠/٢٢٤
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١٠٨٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  :ة هذا القولأدلَّ
أنه تعذر القصاص فيما جىن عليه، فكان له أرشه، كما لو  -١

  .)١(تعذر يف اجلميع
  .)٢(أنه تعين طريقاً الستيفاء اين عليه حقَّه من اجلاين -٢

  
  . ليس للزائد أرش:القول اآلخر

  .)٥(واملالكية ،)٤(ومذهب احلنفية ،)٣(وهو وجه عند احلنابلة
  :دليل هذا القول

  .)٦(يال جيتمع يف جرح واحد قصاص وديةلك
 الذي يظهر يل رجحانه أنه جيب أرش الزائد؛ ألنه ال ميكن :الترجيح

للمجين عليه استيفاء حقِّه إال بذلك، فكان له أخذه لكي يستويف حقَّه من 

                                 
  ١١/٥٣٤املغين) ١(
  ٤/٣٢مغين احملتاج) ٢(
 ،٨/٣٢٢املبدع ،٥/٦٥١الفروع ،٢/١٢٨احملرر ،١١/٥٣٤املغين ،٢/٨١الـهداية) ٣(

وقال املرداوي يف تصحيح . وهو األشهر: ، وقال يف املبدع١٠/٢٨فاإلنصا
  .وهو الصواب): ٥/٦٥١(الفروع 

  ٣١٠-٧/٣٠٩،بدائع الصنائع١٤٦-٢٦/١٤٥املبسوط) ٤(
  ١٢/٣٤٧الذخرية) ٥(
  ٨/٣٢٢،املبدع١١/٥٣٤املغين) ٦(
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١٠٨٧ في الجنايات والحدود: الباب السادس

  .اجلاين، واهللا تعاىل أعلم
  
  
 ميني رجٍل مث احلكم إذا قطع إصبعاً من: املسألة الثَّانية عشرة] ٢٨١[

  .مييناً آلخر
 أنه تقطع إصبعه قصاصاً، وخيير اآلخر :اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

  .)١(بني العفو إىل الدية، وبني القصاص وأخذ دية اإلصبع
  .)٣(،والشافعية)٢(وهو املذهب عند احلنابلة

  :دليل هذا القول
ود، وأخذ بدل املفقود، كمن أنه وجد بعض حقِّه، فكان له استيفاء املوج

  .)٥( لرجل، فوجد بعض املثل)٤(أتلف مثلياً

                                 
  ١١/٥٣٠املغين) ١(
  ١١/٥٢٩املغين) ٢(
  ١٢/١٢٣،احلاوي٦/٢٣األم) ٣(
هو مجيع احلبوب والثمار : واملكيل. هو ما حصره كيل أو وزن: ياملراد باملثِل) ٤(

هو الذهب والفضة واحلديد والنحاس والقطن وما أشبهها : واملائعات، واملوزون
التحفة :انظر. (وال يعترب التغري الطارئ عليهما مزيالً للحكم الشرعي. وسائر اللحوم

  )١٩السنية يف الفوائد والقواعد الفقهية ص
  ١١/٥٣٠ملغينا) ٥(
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١٠٨٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  . أنه خيير بني القصاص وال شيء معه، وبني الدية:القول اآلخر
  .)٢(،ومذهب احلنفية)١(وهو قول أيب بكر غالم اخلالل من احلنابلة

  :دليل هذا القول
  .)٣(أنه ال جيمع يف عضو واحد بني قصاص ودية

 الذي يظهر يل رجحانه أنَّ صاحب اليد خيير بني القصاص :لترجيحا
وأخذ دية اإلصبع، وبني العفو وأخذ دية اليد كاملة؛ ألنه ال ميكنه استيفاء 
حقِّه من اجلاين إال بأخذ دية اإلصبع الناقصة، فكان له أخذها، واهللا تعاىل 

  .أعلم
  
  
قطع اليد الكاملة ذو إصبع احلكم إذا : املسألة الثَّالثة عشرة] ٢٨٢[

  .زائدة
  .)٤( أنه جيب القصاص:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

  .)٥(وهو املذهب عند احلنابلة
                                 

  ١١/٥٣٠املغين) ١(
  ٩/٤٣،تكملة البحر الرائق٧/٣٠٠،بدائع الصنائع١٤٤-٢٦/١٤٣املبسوط) ٢(
  ١١/٥٣٠املغين) ٣(
  ٨/٣١٤،املبدع١١/٥٧٠املغين) ٤(
  ١٠/٢٠،اإلنصاف١١/٥٧٠املغين) ٥(
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١٠٨٩ في الجنايات والحدود: الباب السادس

  :دليل هذا القول
أنَّ الزائدة عيب ونقص يف املعىن، يرد بـها املبيع، فال مينع وجودها 

  .)١(القصاص منها، كاخلُراج فيها
  

  .قطع بـها أنها ال ت:القول اآلخر
  .)٣(،ومذهب الشافعية)٢(وهو قول عند احلنابلة

  :أدلَّة هذا القول
  .)٤(أنها زيادة، فتكون فوق حقِّه -١
أنَّ الزائدة ال تقطع باألصلية مع اختالف احملل، وال يؤمن أنْ  -٢

 .)٥(تكون الزائدة إحدى املستوفيات
أنَّ القصاص أنْ يؤخذ من اجلاين مثل ما أخذ من غري زيادة،  -٣

فإذا كان للقاطع ست أصابع وللمقطوع مخس مل جيز أنْ 
  .)٦(تؤخذ ست خبمس

                                 
  ٨/٣١٤،املبدع١١/٥٧٠املغين) ١(
  ١٠/٢٠،اإلنصاف٨/٣١٤،املبدع١١/٥٧٠املغين) ٢(
  ١٠/٢٤٢،فتح العزيز٧/٤٧٩،حلية العلماء١٢/١٧٨اوي،احل٦/٥٦األم) ٣(
  ١١/٥٧٠املغين) ٤(
  ١٠/٢٤٢فتح العزيز) ٥(
  ١٢/١٧٨احلاوي) ٦(
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١٠٩٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 الذي يظهر يل رجحانه أنه يقتص لصاحب اليد الكاملة من :الترجيح
صاحب اليد ذات اإلصبع الزائدة؛ ألنَّ هذه الزيادة عيب يف اليد، فال متنع 

  .من القصاص، واهللا تعاىل أعلم
  
  
إذا حفر بئراً متعدياً ونصب آخر : شرةاملسألة الرابعة ع] ٢٨٣[

على تلك السكني فمات،  تلك البئرسكيناً كذلك، فوقع إنسان يف 
  .فمن يضمن؟

  .)١( أنَّ الضمان على احلافر:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)٣(والشافعية ،)٢(وهو مذهب احلنفية

  :أدلَّة هذا القول
  .)٤(أنه مبنـزلة الدافع -١
  .)٥( احلفر هو الذي أجلأه إىل الوقوع على السكنيأنَّ -٢

                                 
  .، والضمان إنما جيب عليه إذا كان متعدياً حبفرها١٢/٨٩املغين) ١(
، والضمان يشترط لوجوبه أن يكون ٩/١١٤،تكملة البحر الرائق٢٧/١٨املبسوط) ٢(

  )٣/١٦٣الكتاب واللباب:انظر. ( وإال فال يضمنمتعدياً يف فعله،
  .، بشرط التعدي٧/٥٢٣،حلية العلماء٤٣٢-١٠/٤٣١الوجيز وفتح العزيز) ٣(
  ١٢/٨٩املغين) ٤(
  ١٠/٤٣٢فتح العزيز) ٥(
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١٠٩١ في الجنايات والحدود: الباب السادس

  . أنَّ الضمان عليهما مجيعاً:القول اآلخر
  .)٢(،ووجه عند الشافعية)١(وهو نص اإلمام أمحد

  :أدلَّة هذا القول
أنهما يف معىن املمسك والقاتل، احلافر كاملمسك، وناصب  -١

  .)٣(السكني كالقاتل
ني قبل االنصدام بقعر أنَّ التلف حصل بوقوعه على السك -٢

  .)٤(البئر
 الذي يظهر يل رجحانه أنهما يشتركان يف الضمان، :الترجيح

  .الشتراكهما يف التسبب يف قتله، وكلٌّ منهما متعٍد، واهللا تعاىل أعلم

                                 
  ١٢/٨٩املغين) ١(
  ١٠/٤٣٢فتح العزيز) ٢(
  ١٢/٨٩املغين) ٣(
  ١٠/٤٣٢فتح العزيز) ٤(
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  يف الديات:  الفصل الثاني
  :وفيه مسألتان
  .الواجب يف القتل العمد: املسألة األوىل
  .احلكم إذا ضرب بطن أمة فعتقت مث أسقطت اجلنني: ةاملسألة الثَّاني

  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


١٠٩٥ في الجنايات والحدود: الباب السادس

  .الواجب يف القتل العمد: املسألة األوىل] ٢٨٤[
 أنَّ الواجب يف القتل العمد القصاص :اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

  .)١(عيناً، ولويلِّ اجلناية العفو إيل الدية وإنْ سخط اجلاين

  .)٣(،واألظهر عند الشافعية)٢(وهو رواية عن اإلمام أمحد
  :أدلَّة هذا القول

 يا أَيها الَِّذين آمنوا كُِتب علَيكُم الِْقصاص ِفي (قول اهللا تعاىل  -١
  .)٤( ) الْقَتلَى

 .)٥( )  النفْس ِبالنفِْس(قول اهللا تعاىل  -٢
ط،  أنَّ ظاهر اآليتني يدلُّ على أنَّ الواجب القصاص فق:وجه الداللة

 .)٦(فقد ترك ظاهر اآليتني. القصاص أو الدية: فمن قال
:  قالeأنَّ النيب : حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما وفيه -٣

                                 
، وعليه تكون ١٠/٤،اإلنصاف٦/١١١شي،شرح الزرك٢/٢٦٠الروايتني والوجهني) ١(

  .الدية بدالً عن القصاص عند سقوطه بعفو أو غريه
 ،١١/٥٩٢املغين ،٢/٢٥٩الروايتني والوجهني:انظر.(أومأ إليها يف رواية صاحل) ٢(

  )١٠/٤،اإلنصاف٦/١١٠، شرح الزركشي٥/٦٦٨،الفروع٢/١٣٠احملرر
  ٤/٤٨ج ومغين احملتاج،املنها٧/١٠٤،روضة الطالبني٧/٥٠٤حلية العلماء) ٣(
  )١٧٨(سورة البقرة آية رقم) ٤(
  )٤٥(سورة املائدة آية رقم) ٥(
  ٢/٢٦٠الروايتني والوجهني) ٦(
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١٠٩٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 أخرجه أبو داود والنسائي وابن ))من قَتلَ عمداً فَقَود يديه((
 .)١(ماجه

 بأنَّ املراد باحلديث وجوب القَود، وذلك :وأجيب عن االستدالل به
 .)٢(زاع فيهمما ال ن
 .)٣(أنه قتل آدمي، فكان بدله معيناً -٤
 . )٤(أنه بدل عن متلف، فكان معيناً، كسائر أبدال املتلفات -٥
أنَّ الدية أقل من القصاص، فكان لويلِّ اجلناية أنْ ينتقل إليها  -٦

  .)٥(وإنْ مل يرض اجلاين؛ ألنها أقل من حقه
  

  :األقوال األخرى

                                 
 كتاب الديات باب فيمن قتل يف عميا بني قوم،)٤٥٩١ح٤/٧١٤(أبو داود) ١(

كتاب القسامة باب من قتل حبجر أو سوط،وابن )٤٠-٨/٣٩( والنسائي
ب الديات باب من حال بني ويل املقتول وبني القود كتا)٢٦٣٥ح٢/٨٨٠(ماجه

،وصححه األلباين )١٠٩٢ح٢٩٣ص(أو الدية، وقوى احلافظ إسناده يف بلوغ املرام
  )٦٤٥٠ ح٢/١١٠١(يف صحيح اجلامع

  ٥/٤٥٥،املمتع١١/٥٩٢املغين) ٢(
  ٢/٢٦٠الروايتني والوجهني) ٣(
  ٨/٢٩٩املبدع) ٤(
  ٨/٢٩٩،املبدع٥/٤٥٧املمتع) ٥(
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١٠٩٧ في الجنايات والحدود: الباب السادس

  :ثالثة أقوالللعلماء يف املسألة 
  . ما تقدم من اختيار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل ومن وافقه:أحدها

 أنَّ الواجب يف القتل العمد القصاص عيناً، وليس لويلِّ :القول الثَّاين
  .اجلناية العفو إىل الدية بدون رضى اجلاين

  .)٣(،ومذهب احلنفية)٢(،واإلمام مالك)١(وهو رواية عن اإلمام أمحد
  : هذا القولأدلَّة
ما استدل به أصحاب القول األول على أنَّ الواجب القصاص  -١

  .عيناً
 فَمن اعتدى (أنَّ ضمان املتلفات مقدر باملثل، لقول اهللا تعاىل  -٢

كُملَيى عدتا اعِه ِبِمثِْل ملَيوا عدتفَاع كُملَيوقوله )٤( ) ع
، فأوجب اهللا عز وجل )٥( ) وجزاُء سيئٍَة سيئَةٌ ِمثْلُها(

                                 
 ،٦/١١١شرح الزركشي ،٨/٢٩٩املبدع ،٥/٦٦٩الفروع ،٢/١٣٠حملررا) ١(

  ١٠/٥اإلنصاف
،خمتصر خليل وجواهر ٣٤٠،القوانني الفقهية ص١٢/٤١٣،الذخرية٥٩٠الكايف ص) ٢(

  ٨/٥،شرح اخلرشي٢/٣٨١اإلكليل
،بدائع ٤٥٨،رؤوس املسائل ص٢٦/٦٠،املبسوط٢٣٢خمتصر الطحاوي ص) ٣(

  ٣/١٤١،اللباب٧/٢٤١الصنائع
  )١٩٤(رة البقرة آية رقمسو) ٤(
  )٤٠(سورة الشورى آية رقم) ٥(
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١٠٩٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

املماثلة، وال مماثلة بني اآلدمي وبني املال ال من حيث الصورة 
وال من حيث املعىن، وأما بني القصاص والقتل فاملماثلة من 
كل وجه؛ ألنه قتل بإزاء قتل، ونفس بإزاء نفس، فجعلنا حقَّه 

 .)١(يف القصاص متعيناً
ان بدله عيناً، كسائر أبدال أنَّ هذا متلف جيب به البدل، فك -٣

 .)٢(املتلفات
 بأنه قياس مع الفارق، فالقتل خيالف سائر املتلفات؛ ألنَّ :وأجيب عنه

 .)٣(بدلـها ال خيتلف بالقصد وعدمه، والقتل خبالفه
أنَّ القصاص إذا كان عني حقِّه كانت الدية بدل حقِّه، وليس  -٤

من غري رضى لصاحب احلق أنْ يعدل عن غري احلق إىل بدله 
  .)٤(من عليه احلق

 أنَّ الواجب يف القتل العمد أحد شيئني القصاص أو :والقول الثَّالث
  .الدية، فكل منهما أصل بذاته

ورواية عن اإلمام  ،)٥(وهو رواية عن اإلمام أمحد، هي املذهب عند احلنابلة
                                 

  ٤٥٨،رؤوس املسائل ص٢٦/٦٣املبسوط) ١(
  ٦/١١١،شرح الزركشي٢/٢٦٠الروايتني والوجهني) ٢(
  ٥/٤٥٧،املمتع١١/٥٩٢املغين) ٣(
  ٧/٢٤١بدائع الصنائع) ٤(
،شرح ٥/٦٦٨،الفروع٢/١٣٠،احملرر١١/٥٩٢،املغين٢/٢٥٩الروايتني والوجهني) ٥(

= 
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١٠٩٩ في الجنايات والحدود: الباب السادس

  .)٢(وقول عند الشافعية ،)١(مالك
  :أدلَّة هذا القول

 فَمن عِفي لَه ِمن أَِخيِه شيٌء فَاتباع ( قول اهللا تعاىل -١
  .)٣() ِبالْمعروِف وأَداٌء ِإلَيِه ِبِإحساٍن

 أنَّ اهللا تعاىل أوجب االتباع مبجرد العفو، ولو وجب :وجه الداللة
 .)٤(بالعمد القصاص عيناً مل جتب الدية عند العفو املطلق

 ومن قتل له ((:  قالeالنيب أنَّ :  وفيهtحديث أيب هريرة  -٢
 متفق ))إما أنَّ يفْدى وإما أنَّ يِقيد: قتيل فهو خبري النظرين

 .)٥(عليه

                                  
=  

  ١٠/٣اإلنصاف  ،٦/١٠٩كشيالزر
 ،٨/٥،شرح اخلرشي٣٤٠،القوانني الفقهية ص١٢/٤١٣،الذخرية٥٩٠الكايف ص) ١(

  ٢/٣٨١جواهر اإلكليل
،روضة ٧/٥٠٥،حلية العلماء١٦٢،اإلقناع يف الفقه الشافعي ص٦/١٠األم)٢(

  ٤/٤٨املنهاج ومغين احملتاج  ،٧/١٠٤الطالبني
  )١٧٨(سورة البقرة آية رقم) ٣(
  ٥/٤٥٥،املمتع٢/٢٦٠ني والوجهنيالروايت) ٤(
كتاب اللقطة باب كيف تعرف لقطة أهل )مع الفتح٢٤٣٤ح٥/١٠٤(البخاري) ٥(

كتاب احلج باب حترمي مكة وحترمي صيدها )مع النووي٩/١٢٨(ومسلم مكة؟،
  .وخالها وشجرها ولقطتها إال ملنشد على الدوام
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١١٠٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 أال إنكم ((: eقال رسول اهللا :  قال)١(tحديث أيب شريح  -٣
يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل، وإني عاقله، فمن 

أنْ يأخذوا : خريتنيقتل له بعد مقاليت هذه قتيل فأهله بني 
 .)٢( أخرجه أبو داود والترمذي))العقل، أو يقتلوا

أنْ كل واحد منهما أصل :  أنَّ حقيقة التخيري بني شيئني:وجه الداللة
يف نفسه، ال بدل عن صاحبه، كالتخيري يف كفَّارة األميان بني اإلطعام 

 .)٣(والكسوة والِعتق
بين إسرائيل كان يف :( قول ابن عباس رضي اهللا عنهما -٤

القصاص ومل تكن فيهم الدية، فقال اهللا تعاىل لـهذه األمة 
كُِتب علَيكُم الِْقصاص ِفي الْقَتلَى الْحر ِبالْحر والْعبد ِبالْعبِد (

                                 
رو بن صخر بن عبدالعزى بن أبو شريح اخلزاعي مث الكعيب وامسه خويلد بن عم: هو) ١(

كعب بن عمرو، : هانئ بن عمرو، وقيل: عمرو بن خويلد، وقيل: معاوية، وقيل
عبدالرمحن بن عمرو، أسلم قبل الفتح، وكان حامل أحد ألوية بين كعب يف : وقيل

ذيب األمساء :انظر ترمجته يف.(هـ٦٨يوم الفتح، تويف باملدينة سنة 
  )٧/٩٨يز الصحابة،اإلصابة يف متي٢/٢٣٤واللغات

 كتاب الديات باب ويل العمد يرضى بالدية، )٤٥٠٤ح٤/٦٤٣( أبو داود) ٢(
       كتاب الديات باب ما جاء يف حكم ويل القتيل يف  )١٤٠٦ح٤/١٤( والترمذي

         وصححه األلباين يف اإلرواء .حديث حسن صحيح :القصاص والعفو، وقال
  )٢٢٢٠ ح٧/٢٧٦(

  ٢/٢٦٠ والوجهنيالروايتني) ٣(
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١١٠١ في الجنايات والحدود: الباب السادس

 فالعفو أنْ يقبل )والْأُنثَى ِبالْأُنثَى فَمن عِفي لَه ِمن أَِخيِه شيٌء
  يتبع )فَاتباع ِبالْمعروِف وأَداٌء ِإلَيِه ِبِإحساٍن(الدية يف العمد 

  )ذَِلك تخِفيف ِمن ربكُم ورحمةٌ(باملعروف ويؤدي بإحسان 
فَمن اعتدى بعد ذَِلك فَلَه (مما كُِتب على من كان قبلكم 

أَِليم ذَابية)ع١(أخرجه البخاري)  قتل بعد قبول الد(. 
أنَّ القتل املضمون إذا سقط فيه القصاص من غري إبراء، ثبت  -٥

 .)٢(املال، كما لو عفى بعض الورثة
أنَّ الدية أحد بديل النفس، فكانت بدالً عنها ال عن بدلـها،  -٦

  .)٣(كالقصاص
:  الذي يظهر يل رجحانه أنَّ موجب القتل العمد هو أحد شيئني:الترجيح

رود النص الصحيح الصريح يف ذلك كما يف القصاص أو الدية، وذلك لو
حديثي أيب هريرة وأيب شريح رضي اهللا عنهما، وأما النصوص اليت استدل 
بـها املخالفون فغاية ما تدل عليه هو وجوب القصاص، وهذا ال خالف 

  .فيه، وأما األدلَّة العقلية فهي مردودة إذا عارضت النص، واهللا تعاىل أعلم
  

                                 
 يا أَيها الَِّذين آمنوا كُِتب علَيكُم (كتاب التفسري باب )٤٤٩٨ح٨/٢٥(البخاري) ١(

  )الِْقصاص ِفي الْقَتلَى 
  ١١/٥٩٢املغين) ٢(
  ٥/٤٥٥،املمتع١١/٥٩٢املغين) ٣(
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١١٠٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

احلكم إذا ضرب بطن أمة فعتقت مث أسقطت : انيةاملسألة الثَّ] ٢٨٥[
  .)١(اجلنني

  .)٣)(٢( أنَّ فيه غُرة:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
 ،)٦(واحلنفية ،)٥(، هي املذهب عند احلنابلة)٤(وهو رواية عن اإلمام أمحد

  .)٧(والشافعية
  :أدلَّة هذا القول

واجلنني حمكوم حبريته أنَّ الضمان معترب حبال استقرار اجلناية،  -١
  .)٨(عند استقرارها

أنه سقط حراً، والعربة حبال السقوط؛ ألنه قبل ذلك ال حيكم  -٢
                                 

  .وكذا احلكم لو ضرب بطن كتابية حامل من كتايب، فأسلم أحد أبويه، مث أسقطته) ١(
عبد أو أمة، مسيا بذلك ألنـهما من أنفس األموال، : والغرة: قال ابن قدامة) ٢(

  )١٢/٦٠املغين:انظر.  (واألصل يف الغرة اِخليار
  ١٠/٧٢،اإلنصاف١٢/٦١،املغين٢/٢٩٠الروايتني والوجهني) ٣(
  )٢٩١-٢/٢٩٠الروايتني والوجهني:انظر.(حرب الِكرماين: نقلها عنه) ٤(
  ١٠/٧٢،اإلنصاف٨/٣٥٩،املبدع٦/٢١،الفروع٢/١٤٧احملرر) ٥(
، وهذا يف حالة ما ٣/١٧١،اللباب٧/٣٢٥،بدائع الصنائع٢٤٣خمتصر الطحاوي ص) ٦(

إذا كان اجلنني من موالها، وأما إنْ كان من غري موالها ففيه نصف قيمته لو كان 
  .حياً إنْ كان ذكراً، وإنْ كانت جارية ففيها نصف عشر قيمتها لو كانت حية

  ٧/٢٢٣،روضة الطالبني٧/٥٥٠،حلية العلماء١٢/٣٩٦،احلاوي٦/١٢٠األم) ٧(
  ١٢/٦١،املغين٢/٢٩٠الروايتني والوجهني) ٨(
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١١٠٣ في الجنايات والحدود: الباب السادس

  .)١(فيه بشيء
بأنه ميكن منع كونه صار حراً؛ ألنَّ الظاهر تلفه باجلناية، : وأجيب عنهما

  .)٢(وبعد تلفه ال ميكن حتريره
  

  .)٣( حكمه حكم اجلنني اململوك:القول اآلخر
  .)٥(،ومذهب املالكية)٤(وهو رواية عن اإلمام أمحد

  :أدلَّة هذا القول
  .)٦(أنَّ اجلناية عليه يف حال كونه عبداً -١
أنه لو ضرب بطن حربية مث أسلمت مث أسقطت، سقط  -٢

  .)٧(الضمان، ومل يعترب االستقرار، فكذلك ههنا
  
  

                                 
  ٨/٣٦٠،املبدع٥/٥٣٣املمتع) ١(
  ١٢/٦١املغين) ٢(
  )١٢/٦٩املغين:انظر.(أي أنَّ فيه عشر قيمة أُمه) ٣(
  ١٠/٧٢،اإلنصاف٨/٣٦٠،املبدع٦/٢١،الفروع٢/١٤٧احملرر) ٤(
  ٦/٢٥٧التاج واإلكليل مع مواهب اجلليل ) ٥(
  ١٢/٦١املغين) ٦(
  ٢/٢٩٠الروايتني والوجهني) ٧(
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١١٠٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

ة؛ ألنَّ العربة  الذي يظهر يل رجحانه أنه يضمن بغرة عبد أو أم:الترجيح
حبال استقرار اجلناية، واجلنني حني استقرار اجلناية حمكوم حبريته، واهللا 

  .تعاىل أعلم
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  يف كفَّارة القتل: الفصل اَّلثالث
  :وفيه مسألتان
  .الكفَّارة يف القتل العمد: املسألة األوىل
  .اإلطعام يف كفَّارة القتل: املسألة الثَّانية
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١١٠٧ في الجنايات والحدود: الباب السادس

  .الكفَّارة يف القتل العمد: املسألة األوىل] ٢٨٦[
  .)١( أنه ال جتب يف القتل العمد كفَّارة:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

 ،)٤(واحلنفية ،)٣(، هي املذهب عند احلنابلة)٢(وهو رواية عن اإلمام أمحد
  .)٥(واملالكية

  :أدلَّة هذا القول
مؤِمٍن أَنْ يقْتلَ مؤِمنا ِإالَّ خطَأً ومن  وما كَانَ ِل(قول اهللا تعاىل  -١

قَتلَ مؤِمنا خطَأً فَتحِرير رقَبٍة مؤِمنٍة وِديةٌ مسلَّمةٌ ِإلَى أَهِلِه ِإالَّ 
 ِريرحفَت ِمنؤم وهو لَكُم ودٍم عقَو قُوا فَِإنْ كَانَ ِمندصأَنْ ي

ِمنؤٍة مقَبةٌ رلَّمسةٌ مفَِدي ِميثَاق مهنيبو كُمنيٍم بقَو ِإنْ كَانَ ِمنٍة و
ِإلَى أَهِلِه وتحِرير رقَبٍة مؤِمنٍة فَمن لَم يِجد فَِصيام شهريِن 

تلْ ومن يقْ) ٩٢(متتاِبعيِن توبةً ِمن اللَِّه وكَانَ اللَّه عِليما حِكيما
                                 

،شرح ١٠٧،مسائل أيب بكر ص٢/٩٨،الـهداية٢/٢٩٨الروايتني والوجهني) ١(
  ١٠/١٣٦،اإلنصاف٦/٢١٠الزركشي

  )٢/٢٩٨الروايتني والوجهني:انظر.(ابنه صاحل: نقلها عنه) ٢(
،دليل ١٠/١٣٦،اإلنصاف٦/٤٤،الفروع١٢/٢٢٦ملغين،ا١٠٦مسائل أيب بكر ص) ٣(

  ٣/٣٣١،شرح املنتهى ٤٩٧الطالب ص
 ،١٢/٩٠،البناية يف شرح الـهداية٥/٢٤،املختار واالختيار٧/٢٥١بدائع الصنائع) ٤(

  ٢/٦١٦الدر املنتقى وجممع األر 
،شرح ابن ناجي وشرح ٣٤٢،القوانني الفقهية ص٥٩٥،الكايف ص٢/٢٠١اإلشراف) ٥(

  ٢/٢٤٨زروق

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


١١٠٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 غَِضبا وا ِفيهاِلدا خا ِفيهاِلدخ منهج هاؤزا فَجدمعتا مِمنؤم
  .)١() اللَّه علَيِه ولَعنه وأَعد لَه عذَابا عِظيما

قسم أوجب فيه :  أنَّ اهللا تعاىل قسم القتل إىل قسمني:وجه الداللة   
ل اجلزاء فيه جهنم، وظاهر ذلك أنه ال الدية والكفَّارة، وقسم جع

 .)٢(كفَّارة فيه
 .)٣(أنَّ الكفَّارة حق يف مال، فال جتب مع القَود، كالدية -٢
 .)٤(أنه فعل يوجب القتل، فلم جتب به الكفَّارة، كزىن احملصن -٣
أنَّ الكفَّارة من املقادير، وتعينها يف الشرع لدفع األدىن ال  -٤

 .)٥(يعينها لدفع األعلى
  .)٦(أنه غرم جيب بقتل اخلطأ، فلم جيب بقتل العمد، كالدية -٥

  
  . أنه جتب فيه الكفَّارة:القول اآلخر

  

                                 
  )٩٣-٩٢(سورة النساء اآليتان رقم) ١(
  ٦/٢١٠شرح الزركشي) ٢(
  ١٠٧،مسائل أيب بكر ص٢/٢٩٨الروايتني والوجهني) ٣(
  ١٢/٢٢٧،املغين٢/٢٩٨،الروايتني والوجهني٢/٢٠١اإلشراف) ٤(
  ٩/١٤٤الـهداية مع تكملة فتح القدير) ٥(
  ٢/٢٠١اإلشراف) ٦(
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١١٠٩ في الجنايات والحدود: الباب السادس

  .)٢(ومذهب الشافعية ،)١(وهو رواية عن اإلمام أمحد
  :أدلَّة هذا القول

 يف eأتينا رسول اهللا :  قالtحديث واثلة بن األسقع  -١
اعتقوا عنه ((:ل بالقتل، فقا- يعين النار-صاحب لنا أوجب

 أخرجه أبو ))يعتق اهللا بكل عضو منه عضواً منه من النار
  .)٣(داود
 .)٤( أنه ال يستوجب النار إال يف العمد:وجه الداللة

بأنه حيتمل يف احلديث أنْ يكون : وأجيب عن االستدالل باحلديث
أنه شبه القتل خطأ، ومساه موِجباً؛ ألنه يفوت النفس بالقتل، وحيتمل 

عمد، وحيتمل أنه أمرهم باإلنفاق تربعاً، ولذلك أمر غري القاتل 

                                 
 ،١٠٧مسائل أيب بكر ص ،٢/٩٨الـهداية ،٢/٢٩٨الروايتني والوجهني) ١(

  ١٠/١٣٧، اإلنصاف٦/٢١٠شرح الزركشي ،١٢/٢٢٦املغين
،املنهاج ومغين ١٠/٥٣٣،فتح العزيز١٩/١٨٤املهذب مع تكملة اموع للمطيعي) ٢(

  ٧٠٠،كفاية األخيار ص٤/١٠٧احملتاج
كتاب العتق باب يف ثواب العتق،والنسائي يف )٣٩٦٤ح٤/٢٧٣(أبوداود) ٣(

مع ٤٣٠٧ح١٠/١٤٥(وابن حبان ،)٣/٤٩١(وأمحد  ،)٤٨٩٢ح٣/١٧١(الكربى
صحيح على شرط الشيخني، : وقال )٢/٢١٢(واحلاكم ،)اإلحسان
  ).٩٠٧ح٢/٣٠٧(وضعفه األلباين يف السلسلة الضعيفة ،)٨/١٣٣(والبيهقي

  ٤/١٠٧مغين احملتاج) ٤(
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١١١٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 .)١(باإلعتاق
أنه لو قتله خطأ وجبت الكفَّارة، فإذا قتله عمداً وجبت  -٢

 .)٢(الكفَّارة، قياساً على قتل الصيد
أنه أتلف نفساً مضمونة، فوجب أنْ تلزمه كفَّارة، كالقتل  -٣

 .)٣(اخلطأ
 اخلطأ، ففي العمد من باب أوىل؛ ألنه أعظم أنها وجبت يف -٤

  .)٤(إمثاً، وأكرب جرماً، فاحلاجة إىل تكفريه أبلغ وأعظم
بأنه ال يصح، فالكفَّارة : وأجيب عن االستدالل بالقياس على القتل اخلطأ

وجبت يف اخلطأ فتمحوا إمثه؛ ألنها ال ختلو من تفريط،فال يلزم من ذلك 
  .)٥(اإلمث فيه، حبيث ال يرتفع بـهاإجيابـها يف موضع عظم 

 الذي يظهر يل رجحانه أنه ال كفَّارة يف قتل العمد، لعدم ورود :الترجيح
نص صحيح صريح بذلك، والكفَّارات توقيفية تثبت بالنص ال بالقياس، 

  .واهللا تعاىل أعلم
  

                                 
  ٥/٦١٥،املمتع١٢/٢٢٧املغين) ١(
  ١٠/٥٣٣ العزيز،فتح١٠٧،مسائل أيب بكر ص٢/٢٩٨الروايتني والوجهني) ٢(
  ١٠/٥٣٣،فتح العزيز٢/٢٩٩الروايتني والوجهني) ٣(
  ٦/٢١١شرح الزركشي١٢/٢٢٧املغين) ٤(
  ١٢/٢٢٧املغين) ٥(
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١١١١ في الجنايات والحدود: الباب السادس

  .اإلطعام يف كفَّارة القتل: املسألة الثَّانية] ٢٨٧[
  .)١( أنه ال يدخل اإلطعام يف كفَّارة القتل:مد رمحه اهللا تعاىلاختار ابن حا

 ،)٣(واحلنفية ،)٢(وهو رواية عن اإلمام أمحد، هي املذهب عند احلنابلة
  .)٥(واألظهر عند الشافعية ،)٤(واملالكية

  :أدلَّة هذا القول
الَّ خطَأً ومن  وما كَانَ ِلمؤِمٍن أَنْ يقْتلَ مؤِمنا ِإ(قول اهللا تعاىل -١

قَتلَ مؤِمنا خطَأً فَتحِرير رقَبٍة مؤِمنٍة وِديةٌ مسلَّمةٌ ِإلَى أَهِلِه ِإالَّ 
 ِريرحفَت ِمنؤم وهو لَكُم ودٍم عقَو قُوا فَِإنْ كَانَ ِمندصأَنْ ي

نيٍم بقَو ِإنْ كَانَ ِمنٍة وِمنؤٍة مقَبةٌ رلَّمسةٌ مفَِدي ِميثَاق مهنيبو كُم
ِإلَى أَهِلِه وتحِرير رقَبٍة مؤِمنٍة فَمن لَم يِجد فَِصيام شهريِن 

  .)٦()متتاِبعيِن توبةً ِمن اللَِّه وكَانَ اللَّه عِليما حِكيما
                                 

  ٢/٢٩٩الروايتني والوجهني) ١(
،دليل الطالب ٩/٢٠٨،اإلنصاف٤٥٨،عمدة الفقه مع العدة ص٢/٢٢٥اإلفصاح) ٢(

  ٣/٣٣١،شرح املنتهى٤٩٧ص
،الفتاوى ٢٦/٧٦،املبسوط٣/١٧١واللباب،الكتاب ٢٣٣خمتصر الطحاوي ص) ٣(

  ٦/٣الـهندية
  ٢/٢٤٨،شرح زروق٣٤٢،القوانني الفقهية ص٥٩٥الكايف ص) ٤(
،املنهاج ومغين ١٠/٥٣٠،فتح العزيز١٩/١٨٥املهذب مع تكملة اموع للمطيعي) ٥(

  ٧٠١،كفاية األخيار ص٤/١٠٨احملتاج
  )٩٢(سورة النساء آية رقم) ٦(
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١١١٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

ونقل إىل الصيام عند  أنَّ اهللا تعاىل أوجب الرقبة، :وجه الداللة
 .)١(ذاناالعجز، ومل يذكر شيئاً آخر، فثبت أنَّ مجيع ما جيب ه

 .)٢(أنه مل يرد به نص، والكفَّارات تثبت بالنص ال بالقياس -٢
أنها كفَّارة جتب ألجل إتالف نفس، فوجب أنْ يكون آخره  -٣

  .)٣(الصيام، ككفَّارة قتل الصيد
  

  .إلطعام يف كفَّارة القتل أنه يدخل ا:القول اآلخر
  .)٥(،وقول عند الشافعية)٤(وهو رواية عن اإلمام أمحد

  :أدلَّة هذا القول
أنه صوم مقدر بشهرين، فوجب أنْ يكون بدله اإلطعام،  -١

  .)٦(ككفَّارة الظِّهار، واجلماع يف نـهار رمضان
أنها كفَّارة جيب فيها العتق أو صيام شهرين، فوجب فيها  -٢

                                 
  ٢/٢٩٩الروايتني والوجهني) ١(
  ٣/١٧١،اللباب٤/١٠٨مغين احملتاج) ٢(
  ٢/٢٩٩الروايتني والوجهني) ٣(
  ٩/٢٠٩،اإلنصاف١٢/٢٢٨،املغين٢/٢٢٥،اإلفصاح٢/٢٩٩الروايتني والوجهني) ٤(
،مغين ١٠/٥٢٩،فتح العزيز١٩/١٨٥املهذب مع تكملة اموع للمطيعي) ٥(

  ٧٠١كفاية األخيار ص ،٤/١٠٨احملتاج
  ٢/٢٩٩الروايتني والوجهني) ٦(
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١١١٣ في الجنايات والحدود: الباب السادس

تني مسكيناً، قياساً على كفارة الظِّهار واجلماع يف إطعام س
 .)١(نـهار رمضان

 بأنه قياس مع الفارق، فالقتل إتالف نفس، خبالف :وأجيب عنهما
 .)٢(الوطء والظِّهار

أنَّ اإلطعام مذكور يف آية الظِّهار، فيحمل املطلق يف كفَّارة  -٣
  .)٣(القتل عليها

 يف كفَّارة القتل، واملسكوت عنه  بأنَّ اإلطعام مسكوت عنه:وأجيب عنه
  .)٤(ال حيمل على املذكور

 الذي يظهر يل رجحانه أنه ال يدخل اإلطعام يف كفَّارة القتل، :الترجيح
  .لعدم ورود النص بذلك، والكفَّارات ال يدخلها القياس، واهللا تعاىل أعلم

 

                                 
  ١٩/١٨٥املهذب مع تكملة اموع للمطيعي) ١(
  ٢/٢٩٩الروايتني والوجهني) ٢(
  ٧٠١،كفاية األخيار ص١٠/٥٣٠فتح العزيز) ٣(
  ١٠/٥٣٠فتح العزيز) ٤(
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  .يف القسامة: الفصل الَّرابع
  :وفيه مسألتان
  .من الذي حيلف من عصبة القتيل يف القسامة؟: املسألة األوىل
إذا ويل الدم يف القسامة اثنان أحدمها مكلَّف واآلخر : املسألة الثَّانية
  .فكم حيلف املكلَّف ليستحق نصيبه؟ غري مكلَّف،
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١١١٧ في الجنايات والحدود: الباب السادس

  .من الذي حيلف من عصبة القتيل يف القسامة؟: املسألة األوىل ]٢٨٨[
 أنَّ الذي حيلف من العصبة هم الوارثون :اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

  .)١(.فقط
  .)٣(،والشافعية)٢(وهو رواية عن اإلمام أمحد، هي املذهب عند احلنابلة

  :أدلَّة هذا القول
أنَّ الوارث هو املستِحق للقتل، املطاِلب به، فاختصت اليمني  -١

  .)٤(بـهم، كبقية الدعاوى
 املتداعيني، أنها ميني يف دعوى حق، فال تشرع يف حق غري -٢

  .)٥(كسائر األميان
  

 أنَّ الذي حيلف هم العصبة مطلقاً، الوارث وغري :القول اآلخر
  .)٦(الوارث

                                 
  ١٠/١٤٦،اإلنصاف٦/١٩٨،شرح الزركشي١٢/٢١١املغين) ١(
 ،١٠/١٤٦اإلنصاف ،٦/٤٨الفروع ،٥/٦٢٩املمتع ،٢/١٥١احملرر ،٢/٩٧دايةاهل) ٢(

  ٣/٣٣٤نتهىشرح امل
  ٤/١١٤،مغين احملتاج٧/٢٥١،٢٤٩،روضة الطالبني٦/٩٧األم) ٣(
  ٣/٣٣٤،شرح املنتهى٦/١٩٨شرح الزركشي) ٤(
  ٥/٦٢٩،املمتع١٢/٢١١املغين) ٥(
وعلى هذا القول حيلف الوارث من العصبة، فإنْ مل يبلغوا مخسني، متموا من سائر ) ٦(

= 
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١١١٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)٢(،ومذهب املالكية)١(وهو رواية عن اإلمام أمحد
  :دليل هذا القول

إنَّ :( رضي اهللا عنهما قاال حديث سهل بن أيب حثمة ورافع بن خديج
 أتيا خيرب فتفرقا يف النخل، )٤(صة بن مسعود ومحي)٣(عبد اهللا بن سهل

 )٥(ن بن سهلـد الرمحـاء عبـل، فجـفقُِتل عبد اهللا بن سه

                                  
=  

  )١٢/٢١٠املغين:انظر. (العصبة األقرب فاألقرب
 ،٦/١٩٩شرح الزركشي ،٦/٤٨الفروع ،١٢/٢١٠املغين ،٢/٩٧ الـهداية)١(

  ١٠/١٤٦اإلنصاف
-٢/٢٦٤،كفاية الطالب الرباين وحاشية العدوي١٢/٣٠٠،الذخرية٦٠١الكايف ص) ٢(

٢٦٥  
عبداهللا بن سهل بن زيد بن كعب بن عامر األنصاري احلارثي، خرج إىل : هو) ٣(

انظر ترمجته .(اً فوجد قتيالً فيهاخيرب بعد فتحها مع أصحاب له ميتارون مثر
  )٤/٨٢،اإلصابة يف متييز الصحابة١/٢٧١ذيب األمساء واللغات:يف

 -بإسكان الياء:  بضم امليم وفتح احلاء وكسر الياء املشددة، ويقال-محيصة: هو) ٤(
بن مسعود بن كعب بن عامر األنصاري األوسي، وهو أصغر من أخيه حويصة، 

 إىل أهل فدك  يدعوهم إىل eإسالمه قبل اهلجرة،بعثه النيب وأسلم قبله، وكان 
ذيب  :انظر ترمجته يف( .اإلسالم، وشهد أحداً واخلندق وما بعدمها من املشاهد

  )٦/٦٨،اإلصابة يف متييز الصحابة٢/٨٥األمساء واللغات 
عبدالرمحن بن سهل بن زيد بن كعب بن عامر األنصاري احلارثي، شهد أحداً :هو) ٥(

 . على البصرةtا بعدها من املشاهد، واختلف يف شهوده بدراً، استعمله عمر وم
= 
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١١١٩ في الجنايات والحدود: الباب السادس

 فتكلَّموا يف أمر صاحبهم، e وحميصة ابنا مسعود إىل النيب )١(وحويصة
كبر الكُبر، : e فقال النيب - وكان أصغر القوم-فبدأ عبد الرمحن

:  أو قال-أتستحقون قتيلكم: eلنيب فتكلموا يف أمر صاحبهم، فقال ا
: قال. يا رسول اهللا، أمر مل نره: قالوا.  بأميان مخسني منكم؟-صاحبكم

. يا رسول اهللا، قوم كفَّار: قالوا. فتربؤكم يهود يف أميان مخسني منهم
  .)٢( متفق عليه)) ِمن ِقبلهeفوداهم رسول اهللا 

ارثني، ومها حويصة وحميصة،  أنَّ اخلطاب وقع لعصبة غري و:وجه الداللة
  .)٣(إذ مها ابنا عم القتيل

 بأنَّ اخلطاب أطلق لعلم املخاطبني بأنَّ املراد هو الوارث؛ ألنَّ :ونوقش
  .)٤(اليمني ختتص به، وهم يعلمون ذلك

                                  
=  

  )٤/١٦٣،اإلصابة يف متييز الصحابة١/٢٩٧ذيب األمساء واللغات:ترمجته يف:انظر(
 بن مسعود بن كعب -بالياء املكسورة املشددة وجيوز ختفيفها ساكنة-حويصة: هو) ١(

 أخيه محيصة، شهد أحداً واخلندق وما بن عامر األنصاري األوسي، أسلم على يد
،اإلصابة يف ١/١٧١ذيب األمساء واللغات :انظر ترمجته يف.(بعدمها من املشاهد

  )٢/٤٨متييز الصحابة
كتاب األدب باب إكرام الكبري )مع الفتح٦١٤٣-٦١٤٢ح١٠/٥٥٢( البخاري) ٢(

  .قسامةكتاب ال)مع النووي١١/١٤٣(ويبدأ األكرب بالكالم والسؤال،ومسلم 
  ٦/١٩٩،شرح الزركشي١٢/٢١٠املغين) ٣(
  ١١/١٤٦شرح مسلم) ٤(
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١١٢٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 الوارث وغري عصبة الذي يظهر يل رجحانه أنه حيلف من ال:الترجيح
 لعصبة وارثني وغري وارثني،  كانeالوارث؛ وذلك ألنَّ خطاب النيب 

  .ومل خيصص ذلك شيء
فهذه دعوى . إنَّ املخاطبني يعلمون أنَّ املراد هو الوارث: وأما قولـهم

  .حتتاج إىل دليل، واهللا تعاىل أعلم
  
  
إذا ويل الدم يف القسامة اثنان أحدمها مكلَّف : املسألة الثَّانية] ٢٨٩[

  .ف ليستحق نصيبه؟فكم حيلف املكلَّ ،)١(واألخر غري مكلَّف
  .)٢( أنه حيلف مخسة وعشرين مييناً:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

  .)٣(وجزم به صاحب الوجيز
  .)٥ (واملالكية ،)٤(وهو املذهب عند احلنابلة

                                 
  ٢/٢٩٣الروايتني والوجهني:انظر. وكذا لو كان أحدمها غائباً) ١(
 ،شرح الزركشي١٢/٢٠٩،١٩٨،املغين٢/٩٧،الـهداية٢/٢٩٣الروايتني والوجهني) ٢(

  ١٠/١٤٤اإلنصاف ،٦/٢٠٣
  ١٠/١٤٤اإلنصاف) ٣(
  ٣/٣٣٣شرح املنتهى) ٤(
 وعندهم ينتظر الصغري حىت يكرب فيحلف مث ،١٢/٣٠٠الذخرية ،٤/٤٩١دونةامل) ٥(

  .يستحق نصيبه
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١١٢١ في الجنايات والحدود: الباب السادس

  :أدلَّة هذا القول
أنَّ أميان القسامة جتري جمرى البينة يف إثبات احلق، وقد ثبت  -١

بت لـهما حق بشاهد واحد، كان أنهما لو كانا حاضرين وث
لـهما أنْ حيلفا مجيعاً مع الشاهد، فيحلف كل واحد مييناً، 
ولو كان أحدمها غائباً، فأقام احلاضر شاهداً كان له أنْ حيلف 
معه مييناً واحدة، ويستحق بقدر حصته، وال يلزمه أنْ حيلف 

  .)١(عن نفسه وعن أخيه، فكذلك ههنا
ه، فقيام املانع بصاحبه ال مينع حلفه أنَّ القسامة حق له ولغري -٢

 .)٢(واستحقاقه نصيبه، كاملال املشترك
أنه ال يستحق أكثر من قسطه من الدية، فال يلزمه أكثر من  -٣

 .)٣(قسطه من األميان
أنَّ األميان مقسومة عليه وعلى أخيه، وال حيلف اإلنسان عن  -٤

  .)٤(غريه، فال يلزمه أكثر من حصته
  

  .ه حيلف مخسني مييناً أن:القول اآلخر
                                 

  ٢/٢٩٣الروايتني والوجهني) ١(
  ٣/٣٣٣شرح املنتهى) ٢(
  ٥/٦٢٤،املمتع١٢/٢٠٩املغين) ٣(
  ١٢/١٩٨املغين) ٤(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


١١٢٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)٢(،ومذهب الشافعية)١(وهو وجه عند احلنابلة
  :أدلَّة هذا القول

أنَّ اخلمسني مييناً يف القسامة كاليمني الواحدة يف األموال، ولو  -١
أنه ادعى ماالً أقسم مييناً واحدة، فوجب أنْ يقسم ههنا 

  .)٣(مخسني مييناً
وال يثبت شيء من احلق إال بعد أنَّ األميان هنا مبنـزلة البينة،  -٢

 .)٤(كمال البينة
  .)٥(أنَّ اخلمسني هي احلجة يف ثبوت احلق -٣

 الذي يظهر يل رجحانه أنه ال يستحق نصيبه إال إذا حلف :الترجيح
 علَّق استحقاق احلق على ذلك، وأما إذا حلف eمخسني مييناً؛ ألنَّ النيب 

بذلك إال إذا انتظر الصغري حىت مخسة وعشرين مييناً فال يستحق نصيبه 
يبلغ وحيلف مخسة وعشرين مييناً فتكمل اخلمسني فيستحق ههنا نصيبه، 

  .واهللا تعاىل أعلم

                                 
،شرح ٦/٤٧،الفروع٢٠٩،١٩٨،املغين٢/٩٧،الـهداية٢/٢٩٣الروايتني والوجهني) ١(

  ١٠/١٤٤اإلنصاف ،٦/٢٠٣الزركشي
  ٤/١١٦،املنهاج ومغين احملتاج٦/١٠١األم) ٢(
  ١٢/٢٠٩،املغين٢/٢٩٣الروايتني والوجهني) ٣(
  ١٢/١٩٨املغين) ٤(
  ٤/١١٦مغين احملتاج) ٥(
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  يف احلدود: الفصل اخلامس
  :وفيه أربعة مباحث

  .يف حد الزىن: املبحث األول
  .يف حد القذف: املبحث الثَّاين
  .يف حد السرقة: املبحث الثَّالث

  .يف حد الردة:  الرابعاملبحث
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  يف حد الزنى: املبحث األول
  :وفيه مخس مسائل

  .اجلمع بني الرجم واجللد يف حد الزىن: املسألة األوىل
حكم احلد بالوطء يف نكاح خمتلف يف صحته إذا اعتقد : املسألة الثَّانية

  .حترميه
املرأة املزين بـها يف الشهادة على اعتبار ذكر املكان و: املسألة الثَّالثة

  .الزىن
احلكم إذا شهد أربعة على الزىن فرجع أحدهم قبل : املسألة الرابعة

احلد.  
  .وجوب احلد إذا شِهد على أحد بزىن قدمي أو أقر به: املسألة اخلامسة
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١١٢٧ في الجنايات والحدود: الباب السادس

  .اجلمع بني الرجم واجللد يف حد الزىن: املسألة األوىل] ٢٩٠[
  .)١( أنه ال جيلد الزاين احملصن قبل الرجم:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

 ،)٤(واحلنفية ،)٣(، هي املذهب عند احلنابلة)٢(وهو رواية عن اإلمام أمحد
  .)٦(والشافعية ،)٥(واملالكية

  :أدلَّة هذا القول
 وهو يف eأتى رجل النيب ((:  قالtحديث أيب هريرة  -١

فأعرض عنه . يا رسول اهللا إني زنيت: فقالاملسجد فناداه 
حىت ردد عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع 

                                 
 ،٩/٦١،املبدع٦/٢٧٢،شرح الزركشي٦/٦٧،الفروع٢/٣١٣الروايتني والوجهني) ١(

  ١٠/١٧٠اإلنصاف
 .يل بن سعيد وأبو النظر وابن منصورابنه صاحل واألثرم وإمساع:نقلها عنه) ٢(

-احلدود والديات-،مسائل ابن منصور الكوسج٣/١١٩مسائل صاحل:انظر(
  )٦/٢٧٢شرح الزركشي ١٢/٣١٣، املغين٢/٣١٣،الروايتني والوجهني٢٢١ص

  ٢/٦٢١،املنح الشافيات٣/٣٤٣،شرح املنتهى١٠/١٧٠،اإلنصاف٢/١٥٢احملرر) ٣(
،املختار ٧/٣٩،بدائع الصنائع٣/١٨٧باب،الكتاب والل٢٦٢خمتصر الطحاوي ص) ٤(

  ٤/٨٦واالختيار
 ،٥/١٢،٨٧/١٥٩،اجلامع ألحكام القرآن١/٣٥٩،أحكام القرآن٢/٢٠٩اإلشراف) ٥(

  ٣٤٧القوانني الفقهية ص
،كفاية ٨/٨،حلية العلماء٢٠/٧،املهذب مع تكملة اموع للمطيعي٦/١٤٤األم) ٦(

  ٤/١٤٦،مغين احملتاج ٧٠٤األخيار ص
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١١٢٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

: قال. ال: أبك جنون؟ قال:  فقالeشهادات دعاه النيب 
 )) اذهبوا به فارمجوهeفقال النيب . نعم: فهل أحصنت؟ قال

  .)١(متفق عليه
 ((: ال رضي اهللا عنهما قا)٢(حديث أيب هريرة وزيد بن خالد -٢

أنشدك اهللا إال ما قضيت : ، فقام رجل فقالeكنا عند النيب 
اقِض بيننا : بيننا بكتاب اهللا، فقام خصمه وكان أفقه منه فقال

إنَّ ابين هذا كان : قال. قل: قال. بكتاب اهللا وائذن يل
 على هذا، فزىن بامرأته، فافتديت منه مبائة شاٍة )٣(عِسيفاً

 من أهل العلم فأخربوين أنَّ على ابين وخادٍم، مث سألت رجاالً
: eفقال النيب . جلد مائة وتغريب عام، وعلى امرأته الرجم

والذي نفسي بيده ألقِضين بينكما بكتاب اهللا جل ذكره، 

                                 
كتاب احلدود باب ال يرجم انون وانونة، )مع الفتح٦٨١٥ح١٢/١٢٣(البخاري) ١(

  .كتاب احلدود باب حد الزىن) مع النووي١١/١٩٣(ومسلم
زيد بن خالد اجلهين، سكن املدينة وشهد احلديبية، وكان معه لواء جهينة يوم : هو) ٢(

هـ، ٥٠ :هـ، وقيل٦٨مبصر، سنة : بالكوفة، وقيل: الفتح، تويف باملدينة، وقيل
ذيب األمساء واللغات :انظر ترمجته يف.(هـ٧٨:هـ، وقيل٧٢:وقيل
  )٣/٢٧،اإلصابة يف متييز الصحابة١/٢٠٣

النهاية .(بالعني والسني املهملتني، األجري، ومجعه عسفاء، كأجري وأجراء: العسيف) ٣(
  )١١/٢٠٦، شرح مسلم٣/٢٣٧يف غريب احلديث
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١١٢٩ في الجنايات والحدود: الباب السادس

املائة شاة واخلادم رد، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، 
غدا فَ. واغْد يا أُنيس على امرأة هذا، فإنْ اعترفت فارمجها

 .)١( متفق عليه))عليها فاعترفت فرمجها
أنَّ امرأةً ِمن جهينة أتت : ()٢(tحديث عمران بن حصني  -٣

يا نيب اهللا، أصبت :  وهي حبلَى من الزىن، فقالتeالنيب 
اً فأقمه عليفدعا نيب اهللا . حدeها فقالأحسن إليها :  ولي

 eنيب اهللا ففعل، فأمر بـها . فإذا وضعت فأتين بـها
) فشكَّت عليها ثيابها، مث أَمر بـها فرمجت، مث صلَّى عليها

 .)٣(أخرجه مسلم
أنَّ اجللد لو كان واجباً ألمر به النيب : وجه الداللة من األحاديث

e)٤(. 
                                 

دود باب االعتراف بالزىن، كتاب احل)٦٨٢٨-٦٨٢٧ح١٢/١٤٠(البخاري) ١(
  .كتاب احلدود باب حد الزىن)١١/٢٠٥(ومسلم

عمران بن احلصني بن عبيد بن خلف اخلزاعي، أسلم عام خيرب سنة سبع من : هو) ٢(
، وكانت املالئكة تسلم عليه eاهلجرة، وهو ممن روى احلديث عن رسول اهللا 
 قد t استعفى فاعفي، وكان عمر ويراهم عياناً، نزل البصرة وكان قاضيها أياماً مث

ذيب األمساء :انظر.(هـ٥٢أرسله ليفقه أهلها، وتويف بالبصرة سنة 
  )٢٧-٣/٢٦، اإلصابة يف متييز الصحابة٣٦-٢/٣٥واللغات

  .كتاب احلدود باب حد الزىن)مع النووي١١/٢٠٤(مسلم) ٣(
  ٢٠/٨،املهذب مع تكملة اموع للمطيعي٢/٣١٤الروايتني والوجهني) ٤(
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١١٣٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 .)١(أنه حد جيب فيه القتل، فلم جيب معه اجللد، كقتل املرتد -٤
إال عقوبة واحدة، واجللد أنَّ الزىن جناية واحدة، فال يوجب  -٥

والرجم كل منهما عقوبة على حدة، فال جيبان جلناية 
 .)٢(واحدة

٦-  أنَّ احلدود إذا اجتمعت وفيها قتل سقط ما سواه، فاحلد
 .)٣(الواحد أوىل

أنه ال فائدة من اجللد، فاملراد من احلد هو الزجر، والزاين ال  -٧
 ألنَّ القتل ينـزجر بعد هالكه، وزجر غريه حيصل بالرجم؛

  .)٤(أبلغ العقوبات
  

  . أنه جيلد قبل الرجم:القول اآلخر
  .)٦(، ومن مفردات املذهب احلنبلي)٥(وهو رواية عن اإلمام أمحد

                                 
  ١٢/٣١٣،املغين٢/٣١٤،الروايتني والوجهني٢/٢٠٩اإلشراف) ١(
  ٧/٣٩بدائع الصنائع) ٢(
  ٣١٤-١٢/٣١٣املغين) ٣(
  ٣/١٨٧،اللباب٤/٨٦االختيار) ٤(
 ،٢/١٥٢احملرر ،١٢/٣١٣املغين ،٢/٩٨الـهداية ،٢/٣١٣الروايتني والوجهني) ٥(

  ١٠/١٧٠،اإلنصاف٩/٦١املبدع
  ٢/٦٢١،املنح الشافيات١٠/١٧١اإلنصاف) ٦(
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١١٣١ في الجنايات والحدود: الباب السادس

  :أدلَّة هذا القول
 الزاِنيةُ والزاِني فَاجِلدوا كُلَّ واِحٍد ِمنهما ِمائَةَ (قول اهللا تعاىل  -١

  .)١( ) جلْدٍة
 أنَّ اهللا تعاىل أوجب على الزانية والزاين جلد مائة، ومل :لةوجه الدال

 .)٢(يفرق بني البكر والثيب
خذوا ((: eقال النيب :  قالtحديث عبادة بن الصامت  -٢

عين خذوا عين قد جعل اهللا لـهن سبيالً، البكر بالبكر جلد 
 أخرجه ))مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم

 .)٣(مسلم
 صرح يف احلديث بذلك، والصريح الثابت e أنَّ النيب :وجه الداللة

بيقني ال يترك إال مبثله، واألحاديث الباقية ليست صرحية، فإنه ذكر 
الرجم ومل يذكر اجللد، فال يعارض به الصريح، بدليل أنَّ التغريب 

 .)٤(جيب بذكره يف احلديث، وهو ليس مبذكور يف اآلية
 بأنه منسوخ؛ ألنه كان يف أول األمر، فهو األصل يف :وأجيب عنه

 ال يؤخذ منه نسخ -اجللد للثيب–بيان الرجم، ونسخ أحد احلكمني 
                                 

  )٢(سورة النور آية رقم) ١(
  ٢/٣١٤الروايتني والوجهني) ٢(
  .كتاب احلدود باب حد الزىن)مع النووي١٩٠-١١/١٨٨(مسلم) ٣(
  ١٢/٣١٤املغين) ٤(
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١١٣٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

؛ ألنَّ النسخ يؤخذ من النص دون -التغريب للبكر-احلكم اآلخر
 .)١(القياس
أنه قد ورد رجم الثيب يف كتاب اهللا تعاىل ويف السنة، وورد  -٣

كتاب اهللا، وهو يعم الثيب وغريه، فوجب اجلمع اجللد يف 
 .)٢(بينهما

 .)٣(أنه زاٍن فيجلد، كالبكر -٤
اجللد والتغريب، فيشرع : أنه قد شرع يف حق البكر عقوبتان -٥

اجللد والرجم، فيكون الرجم : يف حق احملصن أيضاً عقوبتان
  .)٤(مكان التغريب

م فيدخل فيه ما دونه، وأما  بأنَّ املعىن املراد من الرجم عا:وأجيب عنه
  .)٥(اجللد فخاص فيجوز أنْ يقترن به التغريب الذي ال يدخل فيه

 الذي يظهر يل رجحانه أنه ال جيمع بني اجللد والرجم على :الترجيح
الزاين احملصن، بل حده الرجم باحلجارة فقط؛ ألنَّ هذا هو الذي فعله النيب 

                                 
  ١١/١٨٩،شرح مسلم١٣/١٩٢احلاوي) ١(
  ٦/٢٧١شرح الزركشي) ٢(
  ١٢/٣١٤املغين) ٣(
  ١٢/٣١٤،املغين٢/٣١٤الروايتني والوجهني) ٤(
  ١٣/١٩٣احلاوي) ٥(
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١١٣٣ في الجنايات والحدود: الباب السادس

e كما يف قصة رجم ماعز t)١(.  
 وقعت بال شك بعد tما حديث عبادة فهو منسوخ؛ ألنَّ قصة ماعز وأ

  .)٢(هذا احلديث؛ ألنه كان يف أول األمر عند نزول حد الزاين
بأنه قد ورد التفريق يف احلكم بني البكر : وجياب عن استداللـهم باآلية

  .أعلم، والسنة تبين القرآن وتفسره، واهللا تعاىل eوالثيب من فعل النيب 
  
  
حكم احلد بالوطء يف نكاح خمتلف يف : املسألة الثَّانية] ٢٩١[

  .إذا اعتقد حترميه )٣(صحته
  .)٤( أنَّ عليه احلد إذا اعتقد حترميه:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

  
                                 

 كتاباً eماعز بن مالك األسلمي، معدود يف املدنيني، كتب له رسول اهللا : هو) ١(
بإسالم قومه، وهو الذي اعترف على نفسه بالزىن تائباً منيباً، وكان حمصناً فرجم، 

،اإلصابة ٣/١٣٤٥االستيعاب: انظر ترمجته يف.(وروى عنه ابنه عبداهللا حديثاً واحداً
  ) ٦/١٦يف متييز الصحابة

  ٥/٣١زاد املعاد) ٢(
كنكاح املتعة، والشغار، والتحليل، والنكاح بال ويل وال شهود، ونكاح املرأة يف ) ٣(

 .ِعدة أختها البائن، ونكاح اخلامسة يف ِعدة الرابعة، ونكاح اوسية
  )٣٤٤-١٢/٣٤٣املغين:انظر(

  ١٠/١٨٢،اإلنصاف٢/١٥٣احملرر) ٤(
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١١٣٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)٢(،ووجه عند الشافعية)١(وهو رواية عن اإلمام أمحد
  :دليل هذا القول

بأنه بفعله ذلك يكون قد وطئ وطأً : قولميكن االستدالل لـهذا ال
حراماً يف اعتقاده، وهذا هو موِجب احلد.  

  
 أنه ال حد عليه يف نكاح خمتلف يف صحته، سواء اعتقد :القول اآلخر

  .حترميه أم ال
 ،)٤(واحلنفية ،)٣(وهو رواية عن اإلمام أمحد، هي املذهب عند احلنابلة

  .)٦(الشافعيةوالصحيح عند  ،)٥(واملالكية
  :دليل هذا القول

                                 
  ١٠/١٨٢،اإلنصاف٩/٧١،املبدع٦/٧٤،الفروع٢/١٥٣احملرر) ١(
  ٤/١٤٥،مغين احملتاج١١/١٤٥،فتح العزيز٣٢٥التنبيه ص) ٢(
 اإلنصاف ،٦/٧٤الفروع ،٢/١٥٣احملرر ،١٢/٣٤٣املغين ،٢/٩٩الـهداية) ٣(

  ٣/٣٤٦شرح املنتهى ،١٠/١٨٢
  ٤/٥،حاشية ابن عابدين٥/٣٥،فتح القدير٧/٣٥بدائع الصنائع) ٤(
،حاشية ٢/١٧٥،تبصرة احلكام١٢/٥٠،الذخرية٥٧٥،الكايف ص٤/٣٨٠املدونة) ٥(

  ٤/٣١٣الدسوقي
،املنهاج ١٤٥-١١/١٤٤،الوجيز وفتح العزيز٣٢٥،التنبيه ص١٣/٢١٧احلاوي) ٦(

  ٤/١٤٥ومغين احملتاج
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١١٣٥ في الجنايات والحدود: الباب السادس

  .)١(أنَّ االختالف يف إباحة الوطء فيه شبهة، واحلدود تدرأ بالشبهات
  
  
اعتبار ذكر املكان واملرأة املزين بـها يف : املسألة الثَّالثة] ٢٩٢[

  .الشهادة على الزىن
  أنه ال يعترب ذكر املكان واملرأة املزين:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

  .)٢(بـها يف الشهادة على الزىن
  .)٤(،واملالكية)٣(وهو املذهب عند احلنابلة

  :أدلَّة هذا القول
  .)٥(أنه ال يعترب ذكرمها يف اإلقرار -١
أنَّ ما ال يشترط فيه ذكر الزمان ال يشترط فيه ذكر املكان،  -٢

                                 
  ٤/١٤٥،مغين احملتاج٩/٧١،املبدع١٢/٣٤٤املغين) ١(
  ١٠/١٩١،اإلنصاف٦/٣٠١،شرح الزركشي١٢/٣٦٥املغين) ٢(
  ٣/٣٤٨نتهى،شرح امل١٠/١٩١اإلنصاف) ٣(
 ،٦/١٧٩،مواهب اجلليل٢/٣٥٧،خمتصر خليل وجواهر اإلكليل١٢/٥٤الذخرية) ٤(

، ويندب سؤال احلاكم الشهود عن ٤/١٨٦،الشرح الكبري٧/١٧٧شرح الزرقاين
  .ذلك عندهم

  ٦/٣٠١،شرح الزركشي١٢/٣٦٥املغين) ٥(
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١١٣٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(كالنكاح
  

  . أنه يعترب ذكر ذلك:القول اآلخر
  .)٥(،والشافعية)٤(،ومذهب احلنفية)٣(،واملالكية)٢(لةوهو قول عند احلناب

  :أدلَّة هذا القول
كان ماعز بن مالك يتيماً يف ((: قال)٦(حديث نعيم بن هزال -١

ائت رسول : حجر أيب فأصاب جارية من احلي، فقال له أيب
وإنما يريد بذلك .  فأخربه مبا صنعت، لعلَّه يستغفر لكeاهللا 

يا رسول اهللا إني :  له خمرجاً، فأتاه فقالرجاء أنْ يكون
يا : فأعرض عنه، فعاد فقال. زنيت، فأقم علي كتاب اهللا

                                 
  ١٢/٣٦٥املغين) ١(
  ١٠/١٩١،اإلنصاف٦/٣٠١،شرح الزركشي١٢/٣٦٥املغين) ٢(
  ٧/١٧٧،حاشية البناين على الزرقاين٤/١٨٦ الشرح الكبري وحاشية الدسوقي)٣(
،الدر ٤/٨٠،املختار واالختيار٥/٥،الـهداية وفتح القدير٣/١٨٢الكتاب واللباب) ٤(

  ٤/٧املختار وحاشية ابن عابدين
  ١٥٠-٤/١٤٩،مغين احملتاج٢٢٦-٨/٢٢٥روضة الطالبني) ٥(
 مالك بن أفصى، سكن املدينة، وروى عنه نعيم بن هزال األسلمي من بين: هو) ٦(

، وقد اختلف يف صحبته، وصوب ابن عبدالرب أنَّ tاملدنيون قصة رجم ماعز 
،اإلصابة يف متييز ٤/١٥٠٩االستيعاب:انظر ترمجته يف.(الصحبة ألبيه

  ) ٦/٢٥٠الصحابة
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١١٣٧ في الجنايات والحدود: الباب السادس

حىت قالـها أربع . رسول اهللا إني زنيت، فأقم علي كتاب اهللا
 ))بفالنة: إنك قد قلتها أربع مرات، فبمن؟ قال: eِمرار، قال 

  .)١(احلديث، أخرجه أبو داود
ملرأة ممن اختِلف يف إباحتها، ولئال تكون شهادة لئال تكون ا -٢

 .)٢(أحدهم على غري الفعل الذي شهد به اآلخر
 .)٣(جلواز كون املرأة ممن ال جيب عليه احلد بوطئها -٣
٤- ٤(أنَّ االحتياط يف ذلك واجب احتياالً لدرء احلد(.  

ىن  الذي يظهر يل رجحانه أنه ال يشترط يف الشهادة على الز:الترجيح
ذكر اسم املرأة املزين بـها وال ذكر املكان؛ ألنَّ حقيقة الزىن ال تتوقف 

 ضبطاً للشهادة، أو )٥(على معرفة ذلك، ولكن يندب السؤال عن ذلك
  .درءاً للحد، واهللا تعاىل أعلم

  

                                 
كتاب احلدود باب رجم ماعز بن مالك رضي اهللا )٤٤١٩ح٤/٥٧٣(أبوداود) ١(

،وحسن إسناده )٢١٧-٥/٢١٦(وأمحد،)٨٨١٦ح١٠/٧١(ن أيب شيبةعنه،واب
  )٢٣٢٢ح٧/٣٥٨(األلباين يف اإلرواء 

  ٦/٣٠١،شرح الزركشي١٢/٣٦٥املغين) ٢(
  ٤/١٤٩مغين احملتاج) ٣(
  ٥/٦الـهداية مع فتح القدير) ٤(
  . كما عند املالكية) ٥(
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١١٣٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

احلكم إذا شهد أربعة على الزىن فرجع : املسألة الرابعة] ٢٩٣[
أحدهم قبل احلد.  

  .)١( أنه حيد الثالثة دون الراجع:بن حامد رمحه اهللا تعاىلاختار ا
أبو بكر غالم اخلالل، وجزم به يف : واختاره من علماء احلنابلة أيضاً

  .)٢(الوجيز
  .)٣(وهو رواية عن اإلمام أمحد

  :أدلَّة هذا القول
أنَّ الراجع قد فعل املأمور به من الستر على املشهود عليه،  -١

حلد لفعله ما أُِمر به، وليس كذلك من أقام فلهذا مل يلزمه ا
على الشهادة؛ ألنه مل يفعل ما أُِمر به من الستر، وال زالت 

٤(حصانة املشهود عليه بقولـهم، فلهذا لزمهم احلد(.  
أنَّ يف درء احلد عنه متكيناً له من الرجوع الذي حيصل به  -٢

عن الرجوع، مصلحة املشهود عليه، ويف إجياب احلد زجر له 
 فتفوت تلك املصلحة، فناسب ذلك نفي احلد ،خوفاً من احلد

                                 
  ١٠/١٩٧،اإلنصاف٩/٨٠،املبدع١٢/٣٦٩،املغين٢/٣٢١الروايتني والوجهني) ١(
  ٩/٨٠املبدع) ٢(
  )٢/٣٢٠الروايتني والوجهني:انظر.(أبو احلارث ويعقوب بن خبتان: نقلها عنه) ٣(
  ٢/٣٢١الروايتني والوجهني) ٤(
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١١٣٩ في الجنايات والحدود: الباب السادس

 .)١(عنه
أنه إذا رجع قبل احلد فهو كالتائب قبل تنفيذ احلكم بقوله،  -٣

٢(فيسقط عنه احلد(.  
  

  :األقوال األخرى
  :للعلماء يف املسألة ثالثة أقوال

  .ومن وافقه ما تقدم من اختيار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل :أحدها
  . أنه حيد الراجع مع بقية الشهود:والقول الثَّاين

 ،)٤(واحلنفية ،)٣(وهو رواية عن اإلمام أمحد، هي املذهب عند احلنابلة
  .)٥(واملالكية

  :أدلَّة هذا القول

                                 
  ٩/٨١،املبدع١٢/٣٦٩املغين) ١(
  ٩/٨١،املبدع١٢/٣٦٩املغين) ٢(
 ،١٠/١٩٧اإلنصاف ،٢/١٥٥احملرر ،١٢/٣٦٩املغين ،٢/٣٢١الروايتني والوجهني) ٣(

  ٣/٣٤٩نتهىشرح امل
،حاشية ٤/٨١،املختار واالختيار٤٨٣،رؤوس املسائل ص٣/١٨٦الكتاب واللباب) ٤(

  ٤/٣٤ابن عابدين
،شرح ٣٤٩،القوانني الفقهية ص١٢/٧٧،الذخرية٥٧٣،الكايف ص٤/٣٩٩املدونة) ٥(

  ٧/٢٢١اخلرشي
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١١٤٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

أنَّ شهادة الشهود ال تتم قبل حكم احلاكم، فإذا رجع أحدهم  -١
 حكمها صارت مل يكن لشهادة الباقني حكم، وإذا بطل

  .)١(قذفاً
أنه نقص العدد بالرجوع قبل إقامة احلد، فلزمهم احلد، كما  -٢

 .)٢(لو شهد ثالثة وامتنع الرابع من الشهادة
أنَّ أحد الشهود إذا رجع مل يثبت الزىن، فبقيت هذه الشهادة  -٣

قذفاً حمضاً، فأوجب على اجلميع احلد، إلزالة الشني عن 
 .)٣(املقذوف

 الراجع أوىل بإجياب احلد عليه من الباقني؛ ألنَّ الباقني أنَّ -٤
  .)٤(مقيمون على شهادتـهم

  . أنه حيد الراجع وحده:والقول الثَّالث
  .)٥(وهو مذهب الشافعية

  :أدلَّة هذا القول

                                 
  ٢/٣٢١الروايتني والوجهني) ١(
  ٩/٨١،املبدع١٢/٣٦٩املغين) ٢(
  ٤٨٣رؤوس املسائل ص) ٣(
  ٢/٣٢١ الروايتني والوجهني)٤(
حلية  ،٢٠/٢٥٤املهذب مع تكملة اموع للمطيعي ،١٣/٢٣٥احلاوي) ٥(

  ٨/٢٧٥العلماء
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١١٤١ في الجنايات والحدود: الباب السادس

  .)١(أنه اعترف بالقذف دون اآلخرين -١
كما أنَّ من وجب احلد بشهادته مل حيد إذا بقي على شهادته،  -٢

  .)٢(لو مل يرجع أحد منهم
  
  
وجوب احلد إذا شِهد على أحد بزىن قدمي أو : املسألة اخلامسة] ٢٩٤[

  .أقر به
 أنه حيد إذا أقر بزىن قدمي، وال تقبل :اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

  .)٣(الشهادة عليه بذلك
  .)٤(وهو مذهب احلنفية

  :أدلَّة هذا القول
هادة إىل ذلك الوقت يدلُّ على التهمة، فيدرأ أنَّ تأخري الش -١

  .)٥(احلد بذلك

                                 
  ٢٠/٢٥٤املهذب مع تكملة اموع للمطيعي) ١(
  ١٣/٢٣٥احلاوي) ٢(
  ٩/٨٣،املبدع١٢/٣٧٣املغين) ٣(
 ،٨٢-٤/٨١،املختار واالختيار٣/١٨٩،الكتاب واللباب٢٦٤خمتصر الطحاوي ص) ٤(

  ٤/٣١حاشية ابن عابدين
  ٩/٨٣،املبدع١٢/٣٧٣املغين) ٥(
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١١٤٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 بأنَّ التأخري جيوز أنْ يكون لعذر أو غيبة، واحلد ال :وأجيب عنه
 .)١(يسقط مبطلق االحتمال، وإال مل جيب حد أصالً

  .)٢(أنَّ اإلنسان ال يتهم يف إقراره؛ ألنه ال يعادي نفسه -٢
  

  . احلد بكل ذلك أنه جيب عليه:القول اآلخر
  .)٥(،والشافعية)٤(،واملالكية)٣(وهو مذهب احلنابلة

  :أدلَّة هذا القول
 الزاِنيةُ والزاِني فَاجِلدوا كُلَّ واِحٍد (عموم قول اهللا تعاىل -١

  .)٧)(٦() ِمنهما ِمائَةَ جلْدٍة
أنه حق يثبت على الفور، فيثبت بالبينة بعد تطاول الزمان،  -٢

 .)٨(ائر احلقوقكس

                                 
  ١٢/٣٧٣املغين) ١(
  ٤/٨٢االختيار) ٢(
  ٩/٨٣،املبدع١٢/٣٧٢،املغين٢/١٠٢الـهداية) ٣(
  ٢/٢١٥اإلشراف) ٤(
  ١١/١٥٤،فتح العزيز٨/٣٠،حلية العلماء١٣/٢٢٩احلاوي) ٥(
  )٢(سورة النور آية رقم) ٦(
  ٩/٨٣،املبدع١٢/٣٧٣املغين) ٧(
  ١٢/٣٧٣،املغين١٣/٢٣٠ياحلاو) ٨(
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١١٤٣ في الجنايات والحدود: الباب السادس

أنه قول يلزم به إقامة احلد على من نِسب إليه الفعل، فأشبه  -٣
 .)١(اإلقرار

أنَّ كل حق مل يسقط بتأخري اإلقرار مل يسقط بتأخري الشهادة،  -٤
  .)٢(كسائر احلقوق

 الذي يظهر يل رجحانه أنه حيد الزاين إذا أقر بزىن قدمي أو شِهد :الترجيح
ألنَّ اآلية عامة يف كل من أتى فاحشة الزىن، ومل تفرق بني عليه بذلك، 

الزىن القدمي وغريه، فمىت ثبت على إنسان أنه زىن فإنه جيب أنْ يقام عليه 
احلد.  

وأما كون التأخري تـهمة ومعها يدرأ احلد، فغري مسلَّم؛ ألنَّ الشهود 
وقد يكون هناك مانع من العدول ال يؤثر على عدالتهم تأخري الشهادة، 

القيام بالشهادة يف وقت وقوع الزىن أدى بـهم إىل تأخريه، واهللا تعاىل 
  .أعلم

                                 
  ١٣/٢٣٠،احلاوي٢/٢١٥اإلشراف) ١(
  ٢/٢١٥اإلشراف) ٢(
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  يف حد القذف: املبحث الثَّاني
  

  :وفيه ست مسائل
  . قذفاً صرحياً؟دهل يع. زىن فرجك: إذا قال: املسألة األوىل
  . قذفاً صرحياً؟دهل يع. زنت يداك أو رجالك: إذا قال: املسألة الثَّانية
  .قذفاً صرحياً؟د هل يع. أنت أزىن الناس: إذا قال: املسألة الثَّالثة
  . قاذفاً لفالنة؟دهل يع. أنت أزىن من فالنة: إذا قال: املسألة الرابعة

 دهل يع. يا زاين: أو المرأة. يا زانية: إذا قال لرجل: املسألة اخلامسة
  .قذفاً صرحياً؟

 قذفاً دهل يع). مهموزاً(زنأت يف اجلبل : إذا قال: ةاملسألة السادس
  .صرحياً؟
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١١٤٧ في الجنايات والحدود: الباب السادس

  . قذفاً صرحياً؟دهل يع. زىن فرجك: إذا قال: املسألة األوىل] ٢٩٥[
  .)١( قذفاً صرحياًدأنه يع: اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

  )٥(والشافعية)٤(واملالكية)٣(واحلنفية)٢(   وهو املذهب عند احلنابلة
  :ة هذا القول   أدل
  .)٦(أنه حمل الفعل، فيضاف الزىن إليه -١
 . )٧(أن الزىن يقع بالفرج -٢
 .)٨(زنيت بفرجك: أن الزىن بالفرج يتحقق، فكأنه قال -٣
  .)٩(أن الفرج عبارة عن مجيع البدن -٤

  
  
  

                                 
  ٢/٢٠٨الروايتني والوجهني) ١(
  ٩/٩٠،املبدع٦/٨٨،الفروع٢/٢٠٨الروايتني والوجهني) ٢(
  ٥/٥١،البحر الرائق٥/٩٠،فتح القدير٧/٤٥،بدائع الصنائع٩/١٢١املبسوط) ٣(
  ٤/٣٢٩سوقي،حاشية الد٨/٨٨،شرح الزرقاين١٢/٩٢الذخرية) ٤(
  ٣/٣٧٠،املنهاج ومغين احملتاج٢٠/٥٨املهذب مع تكملة اموع للمطيعي) ٥(
  ٣/٣٧٠،مغين احملتاج٢/٢٠٨الروايتني والوجهني) ٦(
  ٢٠/٥٨املهذب مع تكملة اموع للمطيعي) ٧(
  ٧/٤٥بدائع الصنائع) ٨(
  ٩/١٢١املبسوط) ٩(
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١١٤٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 قذفاً دهل يع. زنت يداك أو رجالك: إذا قال: املسألة الثَّانية] ٢٩٦[
  .صرحياً؟

  .)١( أنه ليس بصريح يف القذف:رمحه اهللا تعاىلاختار ابن حامد 
  .)٥(،والشافعية)٤(،واملالكية)٣(،واحلنفية)٢(وهو املذهب عند احلنابلة

  :أدلَّة هذا القول
أنه حيتمل صريح الزىن الذي هو الفاحشة والفجور، وحيتمل  -١

زىن اليد والرجل وهو اللمس والسعي، وقد ورد يف احلديث 
 عن t، كما يف حديث أيب هريرة )٦(الرجل تزنيانأنَّ اليد و

 كُِتب على ابن آدم نصيبه من الزىن مدرك ((:  قالeالنيب 
فالعينان زنامها النظر، واألذنان زنامها : ذلك ال حمالة

                                 
  ١٠/٢١٣اإلنصاف،٩/٩٢،املبدع٢/٥٥،الـهداية٢/٢٠٨الروايتني والوجهني) ١(
  ١٠/٢١٣،اإلنصاف٩/٩٢،املبدع٢/٥٥،الـهداية٢/٢٠٨الروايتني والوجهني) ٢(
  ٥/٥١،البحر الرائق٧/٤٥،بدائع الصنائع٩/١٢١املبسوط) ٣(
 ،٦/٣٠١،التاج واإلكليل مع مواهب اجلليل٢/٤٢٨خمتصر خليل وجواهر اإلكليل) ٤(

يه احلد عندهم ، وعل٤/٣٢٩،الشرح الكبري وحاشية الدسوقي٨/٨٨شرح اخلرشي
  .ال حيد: إال أشهب فقال

،املنهاج ومغين ٨/٣٧،حلية العلماء٢٠/٥٨املهذب مع تكملة اموع للمطيعي) ٥(
  ٣/٣٧٠احملتاج

  ٢/٢٠٨الروايتني والوجهني) ٦(
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١١٤٩ في الجنايات والحدود: الباب السادس

االستماع، واللسان زناه الكالم، واليد زناها البطش، والرجل 
لك الفرج زناها اخلُطا، والقلب يهوى ويتمىن، ويصدق ذ

  .)١( أخرجه مسلم))ويكذِّبه
 .)٢(أنَّ النسبة حقيقة إىل ما ذُِكر فال يصرف إىل غريه -٢
  .)٣(أنَّ الزىن ال يتصور من هذه األعضاء حقيقة -٣

  
  . صرحياً يف القذفد أنه يع:القول اآلخر

  .)٥(،والشافعية)٤(وهو وجه عند احلنابلة
  :أدلَّة هذا القول

  .)٦(ه زىن الفرجأنَّ ذلك يطلق ويراد ب -١
أنه أضاف الزىن إىل عضو منه، فأشبه ما لو أضافه إىل  -٢

                                 
  .كتاب القدر باب قدر على ابن آدم حظه من الزىن وغريه)١٦/٢٠٦(مسلم) ١(
  ٥/٦٩٠املمتع) ٢(
  ٧/٤٥،بدائع الصنائع٢٠/٥٨ة اموع للمطيعياملهذب مع تكمل) ٣(
  ١٠/٢١٣،اإلنصاف٢/٥٥الـهداية) ٤(
،مغين ٨/٣٧،حلية العلماء٢٠/٥٨املهذب مع تكملة اموع للمطيعي) ٥(

  ٣/٣٧٠احملتاج
  ٥/٦٩٠املمتع) ٦(
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١١٥٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(الفرج
. زنت يداك أو رجالك:  قولهد الذي يظهر يل رجحانه أنه ال يع:الترجيح

قذفاً صرحياً؛ ألنه يتطرق هنا احتمال أنه مل يِرد الزىن الشرعي املتوعد عليه 
أنَّ : ، والقاعدةtالوارد يف حديث أيب هريرة باحلد، بل أراد الزىن 

  .احلدود تدرأ بالشبهات، وهذه شبهة فيدرأ عنه احلد، واهللا تعاىل أعلم
  
  
 قذفاً دهل يع. )٢(أنت أزىن الناس: إذا قال: املسألة الثَّالثة] ٢٩٧[

  .صرحياً؟
  .)٣( أنه ليس بقذف صريح:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

  .)٥(،والشافعية)٤(احلنفيةوهو مذهب 
  :أدلَّة هذا القول

ال تستعمل إال يف أمر يشتركان فيه مث ينفرد ) أفعل(أنَّ لفظة  -١
                                 

  ٢٠/٥٨املهذب مع تكملة اموع للمطيعي) ١(
  .أنت أزىن من فالن: وكذا لو قال) ٢(
  ١٠/٢١٣،اإلنصاف٢/٥٣الـهداية) ٣(
  ٧/٤٥،بدائع الصنائع٩/١٢٩املبسوط) ٤(
 ،٢٠/٥٧،املهذب مع تكملة اموع للمطيعي٨/٣١٨،خمتصر املزين٥/٣١٣األم) ٥(

  ٦/٢٨٩روضة الطالبني
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١١٥١ في الجنايات والحدود: الباب السادس

أحدمها فيه مبزية، وما ثبت أنَّ الناس زناة فيكون هو أزىن 
  .)١(منهم

أنت (قد جتيء لغري ما ذكر، فيحتمل أنْ يريد ) أفعل(أنَّ لفظة  -٢
  .)٢( وذلك مينع كونه صرحياً،)أقدر الناس على الزىن

  
  . أنه قذف صريح:القول اآلخر

  .)٣(وهو املذهب عند احلنابلة
  :دليل هذا القول

  .)٤(معناه املبالغة يف الزىن، ففيه الزىن وزيادة) أزىن(أنَّ 
 لفظاً ديع. أنت أزىن الناس:  الذي يظهر يل رجحانه أنَّ قوله:الترجيح

ىن؛ ألنىن، وهي صرحية يف املراد، واهللا صرحياً يف الزه أتى فيه بلفظة الز
  .تعاىل أعلم

  
  

                                 
  ٢٠/٥٧املهذب مع تكملة اموع للمطيعي) ١(
  ٥/٦٨٩،املمتع٧/٤٥بدائع الصنائع) ٢(
 ،٩/٩١املبدع ،٦/٨٨الفروع ،١٢/٣٩٥املغين ،٢/٥٣الـهداية) ٣(

  ٣/١٢١١التوضيح ،١٠/٢١٣اإلنصاف
  ٩/٩١،املبدع٥/٦٨٩املمتع) ٤(
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١١٥٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 قاذفاً دهل يع. أنت أزىن من فالنة: إذا قال: املسألة الرابعة] ٢٩٨[
  .لفالنة؟

  .)١( أنه ال يكون قاذفاً لـها:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)٣(هو أقيس: ملبدع، وقال يف الرعاية وا)٢(وقدمه ابن قدامة يف الكايف
  .)٥(،والشافعية)٤(وهو ظاهر مذهب احلنفية

  :دليل هذا القول
وله تعاىل ـما يف قـ، ك)٦(لـقد تستعمل للمنفرد بالفع) أفعل(أنَّ لفظة 

                                 
  ٢/٥٣الـهداية) ١(
الكايف البن قدامة، كتاب يف الفقه يذكر فيه مؤلفه الفروع الفقهية، وال خيلو من ) ٢(

األدلة والروايات، وهو متوسط بني اإلطالة واالقتصار، وقد خرج أحاديثه الضياء 
،املدخل إىل مذهب ٤/١٥٥املنهج األمحد :انظر.(ريج أحاديث الكايفاملقدسي يف خت

  ) ٢٣١اإلمام أمحد ص
  ١٠/٢١٣،اإلنصاف٩/٩٢،املبدع٤/٩٧الكايف البن قدامة) ٣(
إذا قال : ، وهذا ما ظهر يل من حنو قولـهم٧/٤٣،بدائع الصنائع٩/١٢٦املبسوط) ٤(

 بأنه جيوز أنه مل يوجد :وعللوا لذلك. ال حد عليه. أنت أزىن من فالن: إلنسان
  . الزىن منه أو من فالن

،مغين ٦/٢٩٠،روضة الطالبني٢٠/٥٧املهذب مع تكملة اموع للمطيعي) ٥(
  ٣/٣٧٠احملتاج

  ١٢/٣٩٥املغين) ٦(
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١١٥٣ في الجنايات والحدود: الباب السادس

  .)١( )  أَفَمن يهِدي ِإلَى الْحق أَحق أَنْ يتبع أَمن ال يِهدي ِإالَّ أَنْ يهدى(
  

  . أنه يكون قاذفاً لفالنة:اآلخرالقول 
  .)٢(وهو وجه عند احلنابلة

  :دليل هذا القول
، فلفظة ىخرمها فيه أبلغ من األاحدإأنه أضاف الزىن إليهما، وجعل 

ني يف أصل الفعل، تللتفضيل، فيقتضي ذلك اشتراك املذكور) أفعل(
  .)٣( فيهىخرمها على األاحدإوتفضيل 
 قاذفاً لفالنة إذا قال د رجحانه أنه ال يع الذي يظهر يل:الترجيح
أنت أزىن من فالنة؛ ألنه مل يصرح يف كالمه بوقوع الزىن من : لشخص

  .فالنة، فال يكون قاذفاً لـها، واهللا تعاىل أعلم
  
  
. يا زاين: أو المرأة.يا زانية: إذا قال لرجل: املسألة اخلامسة] ٢٩٩[

  . قذفاً صرحياً؟دهل يع

                                 
  )٣٥(سورة يونس آية رقم) ١(
  ١٠/٢١٣،اإلنصاف٩/٩٢،املبدع٦/٨٨،الفروع٢/٩٥،احملرر١٢/٣٩٥املغين) ٢(
  ١٢/٣٩٥املغين) ٣(
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١١٥٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١( أنه ليس بصريح يف القذف:ابن حامد رمحه اهللا تعاىلاختار 
  .)٣(،ومذهب احلنفية)٢(وهو قول عند احلنابلة

  :أدلَّة هذا القول
أنَّ الـهاء تدخل يف زانية للفرق بني املذكر واملؤنث؛ ألنه  -١

زانية، فكانت الـهاء عالمة : زاٍن، وللمرأة: يقال للرجل
ىن إليه بلفظ املؤنث أو إليها املؤنث، فوجب إذا أضاف الز

بلفظ املذكر أنْ ال تصح اإلضافة، كما لو أضاف الصدق إليه 
  .)٤(بلفظ املؤنث أو إليها بلفظ املذكر أنه ال تصح اإلضافة

 بأنَّ كثرياً من الناس يذكر املؤنث ويؤنث املذكر، وال :وأجيب عنه
 .)٥( الصحيحخيرج بذلك عن كون املخاطَب به مراداً مبا يراد باللفظ

اسم وضع لليت متكِّن من نفسها للوطء والزىن . زانية: أنَّ قول -٢

                                 
 ،٩/٩٢املبدع ،١٢/٣٩٦املغين ،٢/٢٠٠،الروايتني والوجهني٢/٥٤الـهداية) ١(

  ١٠/٢١٣اإلنصاف
  ٦/٨٨الفروع) ٢(
،الدر املختار ٧/٤٥،بدائع الصنائع٩/١١٤،املبسوط٢٦٨خمتصر الطحاوي ص) ٣(

وأما قوله للمرأة يا . يا زانية: ، وهذا يف قوله للرجل٤/٤٧وحاشية ابن عابدين
  .دهمفهو قذف صريح عن. زاين

  ٢/٢٠٠الروايتني والوجهني) ٤(
  ١٢/٣٩٧املغين) ٥(
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١١٥٥ في الجنايات والحدود: الباب السادس

بـها، وما كان موضوعاً لـها ال يتصف الرجل به، فوجب 
 .)١(أنْ ال تكون يف حقِّه قذفاً

أنَّ الـهاء إنما تزاد يف الكلمة للمبالغة يف العلم، لتدلَّ على  -٣
بة، وإذا كانت لغة يف عالَّمة، وحسا: التكرار منه، كما يقال

أنت : علم الشيء وجب أنْ ال تكون قذفاً له، كما لو قيل
  .)٢(عامل بالزىن

  
  . أنه صريح يف القذف:القول اآلخر

  .)٥(،والشافعية)٤(،واملالكية)٣(وهو املذهب عند احلنابلة
  :أدلَّة هذا القول

حلناً، أنَّ الكالم إذا فهم معناه تعلَّق حكمه بقائله وإنْ كان  -١
زنيت : ، والمرأة)بكسر التاء(زنيِت : كما لو قال لرجل

                                 
  ٧/٤٥،بدائع الصنائع٢/٢٠١الروايتني والوجهني) ١(
  ٩/٩٢،املبدع٢/٢٠١الروايتني والوجهني) ٢(
  ١٠/٢١٣،اإلنصاف٩/٩٢،املبدع٦/٨٨،الفروع١٢/٣٩٦املغين) ٣(
  ٦/٣٠٤،مواهب اجلليل١٢/٩٣الذخرية) ٤(
 ،٢٠/٥٧،املهذب مع تكملة اموع للمطيعي١٦٩اإلقناع يف الفقه الشافعي ص) ٥(

  ٣/٣٦٧،مغين احملتاج ٨/٣٦حلية العلماء
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١١٥٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١()بفتح التاء(
أنَّ ما كان قذفاً ألحد اجلنسني، كان قذفاً لآلخر، قياساً  -٢

 .)٢(ألحدمها على اآلخر
أنَّ ترك تاء التأنيث يف موضعها وزيادتـها يف غري موضعها  -٣

 .)٣(خطأ ال يغري معىن، فال مينع وجوب احلد، كاللحن
أنَّ هذا اللفظ خطاب لـهما وإشارة إليهما بلفظ الزىن،  -٤

 .)٤(وذلك يغين عن التمييز بتاء التأنيث وحذفها
أنَّ احلد جيب بإدخال املعرة على املقذوف بأي عبارة كانت،  -٥

 .)٥(بدليل أنه لو قذفه بالفارسية كان قاذفاً، فكذا ههنا
يا : رخيم فيقال ملالكأنه قد حيذف آخر الكلمة على سبيل الت -٦

 .)٦(يا زان: مال، فكذلك ههنا يقال للزانية
. يا زانية: أنه قد صرح بإضافة الزىن إىل الرجل يف قوله -٧

                                 
  ٩/٩٢،املبدع٢/٢٠٠الروايتني والوجهني) ١(
  ٥/٦٨٩،املمتع١٢/٣٩٦املغين) ٢(
  ٥/٦٨٩املمتع) ٣(
  ٥/٦٨٩،املمتع١٢/٣٩٦املغين) ٤(
  ٢/٢٠٠الروايتني والوجهني) ٥(
  ٢٠/٥٧ملة اموع للمطيعي،املهذب مع تك٢/٢٠٠الروايتني والوجهني) ٦(
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١١٥٧ في الجنايات والحدود: الباب السادس

  .)١(والـهاء للمبالغة
 صرحياً يف القذف؛ ألنه خطاب د الذي يظهر يل رجحانه أنه يع:الترجيح

هذا اخلطاب يفهم منه للشخص بعينه، فال يؤثر فيه كونه حلن يف قوله، و
  .املعىن الذي يفهم من كالمه بغري حلن، وهو إدخال املعرة على املقذوف

وألنَّ حذف آخر الكلمة وإضافة الـهاء للمبالغة من أساليب العربية، فال 
  . يكون ذلك حلناً يف الكالم، واهللا تعاىل أعلم

  
  
هل ). مهموزاً( )٢(زنأت يف اجلبل: إذا قال: املسألة السادسة] ٣٠٠[
  . قذفاً صرحياً؟ديع

 أنه ليس بصريح إنْ كان يعرف العربية، :اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)٣(أنه أراد الصعود يف اجلبل: ويقبل قوله

  .)٤(القاضي: واختاره من علماء احلنابلة أيضاً
  

                                 
  ٢٠/٥٧املهذب مع تكملة اموع للمطيعي) ١(
  )١/٢٥٨،تاج العروس١/٥٤الصحاح:انظر.(أي صعد فيه: زنأ يف اجلبل) ٢(
 ،٢/٩٥احملرر ،١٢/٣٩٦املغين ،٢/٢٠١،الروايتني والوجهني٢/٥٤الـهداية) ٣(

  ١٠/٢١٤اإلنصاف ،٩/٩٢املبدع
  ٢/٢٠١الروايتني والوجهني) ٤(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


١١٥٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

إذا وهو قياس قول إمامنا أمحد رمحه اهللا يف العريب : )١(قال يف الـهداية
  .إنْ كان ال يعرف أنه طالق، ال يلزمه الطالق. بـهشم: قال لزوجته

  :أدلَّة هذا القول
زنأت وزنيت، وتعقل : أنَّ العامة ال تفرق يف العادة بني قوله -١

من هذا ما تعقله من هذا، فصارت كلغة قائمة فيما بينهم 
اصطلحوا عليها، فتعلَّق بـها احلد يف حقهم، كالقذف 

ية، وأما إنْ كان من أهل اللغة فيعرف الفرق بني بالفارس
الكلمتني، فوجب أنْ يصدق؛ ألنه يفرق بينهما والعامي ال 

  .)٢(يفرق
طلعت، والظاهر أنَّ العامل بالعربية يريد : أنَّ معناه يف العربية -٢

  .)٣(مدلول اللفظ وهو الصعود
  

  :األقوال األخرى
  :للعلماء يف املسألة ثالثة أقوال

  .ما تقدم من اختيار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل ومن وافقه: أحدها

                                 
  ٢/٥٤لـهدايةا) ١(
  ٢/٢٠١الروايتني والوجهني) ٢(
  ٩/٩٢،املبدع٥/٦٩٠،املمتع١٢/٣٩٦املغين) ٣(
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١١٥٩ في الجنايات والحدود: الباب السادس

  . أنه صريح يف القذف:والقول الثَّاين
  .)٢(،واحلنفية)١(وهو املذهب عند احلنابلة

  :أدلَّة هذا القول
أنه ملَّا كان صرحياً يف القذف يف حق العامي، كان صرحياً يف  -١

  .)٣(زنيت: حق من هو من أهل اللغة، كقوله
أنَّ اسم الزىن يستعمل يف الفجور عرفاً وعادة، والعامة ال  -٢

تفصل بني املهموز وغري املهموز، فال يصدق يف الصرف عن 
 .)٤(املتعارف عليه

أنَّ عامة الناس ال يفهمون من ذلك إال القذف، فوجب أنْ  -٣
  .)٥(يكون قذفاً، كما لو فسره بالقذف

  .يح يف القذف مطلقاً أنه ليس بصر:القول الثَّالث
  .)٦(وهو مذهب الشافعية

                                 
  ١٠/٢١٤،اإلنصاف٩/٩٢،املبدع٦/٨٩الفروع) ١(
،الدر املختار ٧/٤٢،بدائع الصنائع٩/١٢٦،املبسوط٢٦٨خمتصر الطحاوي ص) ٢(

  ٤/٤٧وحاشية ابن عابدين
  ٢/٢٠١الروايتني والوجهني) ٣(
  ٧/٤٢بدائع الصنائع) ٤(
  ٩/٩٢،املبدع٥/٦٩٠،املمتع١٢/٣٩٦املغين) ٥(
 ،٢٠/٥٧،املهذب مع تكملة اموع للمطيعي١٦٩اإلقناع يف الفقه الشافعي ص) ٦(

= 
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١١٦٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  :دليل هذا القول
أنَّ الز١( يف اجلبل هو الصعود فيهئن(.  

زنأت يف اجلبل قذفاً :  قولد الذي يظهر يل رجحانه أنه ال يع:الترجيح
صرحياً يف حق من يعرف العربية خبالف العامي؛ ألنَّ العامي ال يفرق بني 

ه، وأما من يعرف العربية فإنه يفرق بينهما، فهذه شبهة تدرأ املهموز وغري
  .عنه احلد، واهللا تعاىل أعلم

                                  
=  

  ٣/٣٦٨املنهاج ومغين احملتاج
  ٣/٣٦٨،مغين احملتاج٢٠/٥٧املهذب مع تكملة اموع للمطيعي) ١(
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  يف حد السرقة: املبحث الثَّالث
  

  .قطع املستأمن بالسرقة من مال املسلم: وفيه مسألة
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١١٦٣ في الجنايات والحدود: الباب السادس

  .مِلسقطع املستأمن بالسرقة من مال املُ: املسألة] ٣٠١[
 أنه ال يقطع املستأمن إذا سرق من مال :محه اهللا تعاىلاختار ابن حامد ر

  .)١(مِلساملُ
  .)٢(الشريازي يف املنتخب: واختاره من علماء احلنابلة أيضاً

  .)٤(،واألظهر عند الشافعية)٣(وهو مذهب احلنفية
  :أدلَّة هذا القول

  .)٥(أنه حد هللا تعاىل، فال يقام عليه، كحد الزىن -١
 بأنَّ حد الزىن مل جيب؛ ألنَّ الزىن باملسلمة يوجب قتله، :وأجيب عنه

 .)٦(وال جيب مع القتل حد سواه
 .)٧(أنه يعتقد إباحة ذلك املال -٢
  .)٨(أنه مل يلتزم األحكام، فأشبه احلريب -٣

                                 
  ١٠/٢٨١،اإلنصاف٩/١٣٥،املبدع٦/٣٤٧،شرح الزركشي١٢/٤٥١املغين) ١(
  ١٠/٢٨١،اإلنصاف٩/١٣٥،املبدع٦/١٣٤الفروع) ٢(
  ٤/٨٣،حاشية ابن عابدين٧/٧١،بدائع الصنائع٩/١٧٨املبسوط) ٣(
،املنهاج ٢٢٦-١١/٢٢٥،الوجيز وفتح العزيز١٣/٣٣٠،احلاوي٨/٣٧١خمتصر املزين) ٤(

  ٧١٩، كفاية األخيار ص٤/١٧٥ومغين احملتاج
  ٩/١٣٥،املبدع١٢/٤٥١،املغين١٣/٣٣٠احلاوي) ٥(
  ١٢/٤٥١املغين) ٦(
  ٧/٧١بدائع الصنائع) ٧(
  ٤/١٧٥،مغين احملتاج١١/٢٢٦فتح العزيز) ٨(
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١١٦٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  :األقوال األخرى
  :للعلماء يف املسألة ثالثة أقوال

  .   تعاىل ومن وافقهما تقدم من اختيار ابن حامد رمحه اهللا: أحدها
  .مِلس أنه يقطع املستأمن إذا سرق من مال املُ:والقول الثَّاين

 ،)٢(واملالكية ،)١(وهو رواية عن اإلمام أمحد، هي املذهب عند احلنابلة
  .)٣(وقول عند الشافعية

  :أدلَّة هذا القول
ع أنه حد يطالب به، فوجب عليه، كحد القذف، بدليل أنَّ القط -١

جيب صيانة لألموال، وحد القذف جيب صيانة لألعراض، فإذا 
  .)٤(وجب يف حقِّه أحدمها وجب اآلخر

أنَّ القطع يف السرقة يف معىن اِحلرابة والفساد يف األرض، فوجب  -٢
 .)٥(دأنْ يقام على املعاِه

                                 
 ،شرح الزركشي٦/١٣٤،الفروع٢/١٥٨،احملرر١٢/٤٥١،املغين٢/٢٦١اإلفصاح) ١(

  ١٠/٢٨١،اإلنصاف ٣٤٧-٦/٣٤٦
 ،٢/٣٠٦،حاشية العدوي على شرح الرسالة١٢/١٤١،الذخرية٢/٢٧٤اإلشراف) ٢(

  ٤/٣٣٢حاشية الدسوقي
  ٤/١٧٥،مغين احملتاج٢٢٦-١١/٢٢٥،الوجيز وفتح العزيز١٣/٣٣٠احلاوي) ٣(
  ١٢/٤٥١،املغين١٣/٣٣٠احلاوي) ٤(
  ٢/٢٧٤اإلشراف) ٥(
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١١٦٥ في الجنايات والحدود: الباب السادس

 .)١(أنه يف عهد، فأشبه الذِّمي -٣
السرقة من مال أنَّ املسلم يقطع بسرقة ماله، فألنْ يقطع هو ب -٤

 .)٢(املسلم من باب األوىل
د، أنه حق هللا تعاىل يتعلَّق حبق اآلدمي، فوجب أنْ يقام على املعاِه -٥

  .)٣(كحد القذف
  . وإال فالعِط إنْ شِرط عليه يف عهده القطع يف السرقة قُ:القول الثَّالث

  .)٤(وهو قول عند الشافعية
  :دليل هذا القول
ليه ذلك فإنه يكون ملتزماً به، وأما إذا مل يشرط فإنه مل أنه إذا شرط ع

  .)٥(يلتزم بذلك
 الذي يظهر يل رجحانه أنه يقطع املستأمن بالسرقة من مال :الترجيح

املسلم، سواء شِرط عليه أم ال؛ ألنه ال جيوز للحاكم املسلم أنْ حيكم بغري 
ني، فإذا حكم على املستأمن بني غري املسلمكان الشريعة اإلسالمية ولو 

.فإنه حيكم عليه حبكم اإلسالم يف السارق، وهو القطع، واهللا تعاىل أعلم

                                 
  ١١/٢٢٥فتح العزيز) ١(
  ٩/١٣٥،املبدع٥/٧٣٥املمتع) ٢(
  ٢/٢٧٤اإلشراف) ٣(
  ٤/١٧٥،املنهاج ومغين احملتاج٧/٣٥٤،روضة الطالبني١١/٢٢٦فتح العزيز) ٤(
  ٤/١٧٥اجمغين احملت) ٥(
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  يف حد الردة: املبحث الرابع
  

  .حكم استرقاق من وِلد بعد الردة: وفيه مسألة
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١١٦٩ في الجنايات والحدود: الباب السادس

  .ةحكم استرقاق من وِلد بعد الرد: املسألة] ٣٠٢[
 أنه ال جيوز استرقاق من وِلد بعد :اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

  .)١(الردة
  .)٤(واألصح عند الشافعية ،)٣(ومذهب املالكية ،)٢(وهو قول عند احلنابلة

  :أدلَّة هذا القول
أنه يتبع أباه يف الدين واإلسالم، وقد كان ثبت ألبيه حرمة  -١

استرقاقه، فيجب أنْ متنع تلك احلرمة اإلسالم فمنع ذلك من 
  .)٥(من استرقاق ولده

فاحلرمة ثبتت لألب فمنعت من   بأنه قياس مع الفارق،:وأجيب عنه
 .)٦(استرقاقه، ومل تثبت للولد فلم متنع من استرقاقه

  .)٧(أنه ال يقر باجلزية، فال يقر باالسترقاق -٢
                                 

  ١٠/٣٤٤،اإلنصاف٦/٢٥٧،شرح الزركشي٢/٣١٠الروايتني والوجهني) ١(
  ١٠/٣٤٤،اإلنصاف٢/١٦٩احملرر) ٢(
  ٨/٦٦،شرح الزرقاين١٢/٤٣،الذخرية٢٢١الكايف ص) ٣(
 ،١١/١٢١،فتح العزيز٧١،األحكام السلطانية للماوردي ص٨/٣٦٧خمتصر املزين) ٤(

د الردة، أما إذا محلت به قبلها فهو ، وهذا إذا محلت به أمه بع٤/١٤٢مغين احملتاج
  .مسلم عندهم

  ١٢/٢٨٣،املغين٢/٣١٠الروايتني والوجهني) ٥(
  ١٢/٢٨٣،املغين٢/٣١٠الروايتني والوجهني) ٦(
  ٦/٢٥٧،شرح الزركشي١٢/٢٨٣املغين) ٧(
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١١٧٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  . بعد الردة أنه جيوز استرقاق من وِلد:القول اآلخر
،ووجه )٢(،واحلنفية)١(وهو رواية عن اإلمام أمحد، هي املذهب عند احلنابلة

  .)٣(عند الشافعية
  :أدلَّة هذا القول

أنه كافر ولد من أبوين كافرين، فجاز استرقاقه، كسائر أوالد  -١
  .)٤(أهل احلرب

أنه حمكوم بكفره من غري سبق إسالم، فيجوز استرقاقه، كولد  -٢
 .)٥(ريباحل

أنَّ أمهم مرتدة، وهي حتتمل االسترقاق، والولد كما تبع األم  -٣
  .)٦(يف الرق يتبعها يف احتمال االسترقاق

                                 
 شرح الزركشي ،٦/١٧٦الفروع ،١٢/٢٨٣املغين ،٢/٣١٠الروايتني والوجهني)١(

، وهذا إذا محلت به أمه بعد الردة، ١٠/٣٤٤إلنصاف ،ا٩/١٨٧املبدع ،٦/٢٥٧
  .أما لو كان قبل الردة محالً فالصحيح من املذهب أنه ال يسترق

،،حاشية ٥/٣٢٧،الـهداية وفتح القدير٧/١٤٠،بدائع الصنائع١٠/١١٢املبسوط) ٢(
  .قون، وهذا يف الصغار من األوالد، وأما الكبار فال يستر٤/٢٥٦ابن عابدين

  ٤/١٤٢،مغين احملتاج٧١األحكام السلطانية للماوردي ص) ٣(
  ١٢/٢٨٣،املغين٥٢األحكام السلطانية ص) ٤(
  ٥/٧٩١املمتع) ٥(
  ٧/١٤٠بدائع الصنائع) ٦(
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١١٧١ في الجنايات والحدود: الباب السادس

 الذي يظهر يل رجحانه أنه جيوز استرقاق أوالد املرتدين الذين :الترجيح
ولدوا يف حال ردتـهم؛ ألنه مل حيكم لـهم باإلسالم، ومل يلتزموا 

  .هم كالكافرين األصليني، واهللا تعاىل أعلمبأحكامه، ف
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  الباب السابع

  يف األميان والنذور واألطعمة والصيد
  

  :وفيه فصالن
  .يف األميان والنذور: الفصل األول
  .يف األطعمة والصيد: الفصل الثَّاين
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  يف األميان والنذور: الفصل األول
  

  :وفيه أربع مسائل
  .وأطلق ومل ينِو مييناً. أعزم باهللا: احلكم إذا قال: املسألة األوىل
إذا حلف ال يأكل الشحم فأكل شحم الظهر، فهل : املسألة  الثَّانية

  .حينث؟
إذا حلف ليضربنه مائة سوط، فجمعها فضربه ضربة : املسألة الثَّالثة

  .واحدة، فهل يرب  يف ميينه بذلك؟
ىت يستويف حقَّه، فقضاه عن حقِّه إذا حلف ال يفارقه ح: املسألة الرابعة

  .عرضاً مث فارقه، فهل حينث؟
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١١٧٧ في األيمان والنذور واألطعمة والصيد: الباب السابع

وأَطْلَق ومل ينِو . )١(أَعِزم باهللا: احلكم إذا قال: املسألة األوىل] ٣٠٣[
  .مييناً

  .)٢( أنه ميني:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)٥(،واملالكية)٤(،واحلنفية)٣(وهو املذهب عند احلنابلة

  :ة هذا القولأدلَّ
أنه قول حيتمل اليمني، فإذا أخرجه خمرج التأكيد للخرب كان  -١

  .)٦(مييناً
أنه قول حيتمل اليمني، وقد اقترن به ما يدلُّ عليه، وهو جوابه  -٢

  .)٧(جبواب القسم، فيكون مييناً
  

  . أنه ليس بيمني:القول اآلخر

                                 
  ) ٣/٥١الروايتني والوجهني:انظر.(لعمرو اهللا، وأمي اهللا: وكذا لو قال) ١(
  ١٣/٤٦٨،املغين٣/٥٢الروايتني والوجهني) ٢(
  ٣/٤٢٠،شرح املنتهى١١/٩،اإلنصاف٩/٢٥٩،املبدع٢/١٩٧احملرر) ٣(
  ٧-٤/٦،اللباب٤/٣٥٩،فتح القدير٤/٥٢،االختيار٣/٧بدائع الصنائع) ٤(
،الشرح ٣/٥٢،شرح الزرقاين١/٣١٦،خمتصر خليل وجواهر اإلكليل٢/٣٠املدونة) ٥(

  ١/٣٢٩الصغري
  ٣/٥٢الروايتني والوجهني) ٦(
  ٧/٩٣،شرح الزركشي١٣/٤٦٨املغين) ٧(
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١١٧٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)٢(،ومذهب الشافعية)١(وهو وجه عند احلنابلة
  : هذا القولأدلَّة
أنه مل يثبت له عرف الشرع، وال االستعمال، وظاهره غري  -١

 .)٣(أَقِْصد باهللا ألفعلن: اليمني؛ ألنَّ معناه
أنه قول حيتمل اليمني، وحيتمل العزم على الفعل مبعونة اهللا  -٢

  .)٤(تعاىل، فلم جيعل مييناً من غري نية وال عرف
ه ليس بيمني؛ ألنَّ اللفظ حمتمل، وهو  الذي يظهر يل رجحانه أن:الترجيح

مل ينِو اليمني، وإنما األعمال بالنيات، والعربة باملقاصد ال باأللفاظ، واهللا 
  .تعاىل أعلم

  
  
إذا حلف ال يأكل الشحم فأكل شحم : املسألة الثَّانية] ٣٠٤[

  .، فهل حينث؟)٥(الظهر
                                 

  ١١/٩،اإلنصاف١٣/٤٦٨ملغينا) ١(
روضة  ،١٨/٤٠،٣٧املهذب وتكملة اموع للمطيعي ،٦٥-٧/٦٤األم) ٢(

  ٨/١٥الطالبني
  ١١/٩،اإلنصاف١٣/٤٦٨املغين) ٣(
  ١٨/٣٧املهذب مع تكملة اموع للمطيعي) ٤(
وإنْ أكل من كل شيء من : وقال القاضي أيضاً: ١٣/٦٠١قال ابن قدامة يف املغين) ٥(

= 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


١١٧٩ في األيمان والنذور واألطعمة والصيد: الباب السابع

  .)١( أنه ال حينث بذلك:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)٢(القاضي: واختاره من علماء احلنابلة أيضاً

  .)٤(،واألصح عند الشافعية)٣(وهو مذهب احلنفية
  :أدلَّة هذا القول

  .)٥(ال يقع عليه) الشحم(أنَّ اسم  -١
أنه حلم حقيقة، فهو ينشأ من الدم، ويستعمل استعمال اللحم،  -٢

  .)٦(وحتصل به قوة
  

  .أنه حينث بذلك: القول اآلخر
                                  

=  
فقال -مها األمحر واألبيض، واإللية، والكبد، والطحال، والقلب من حل-الشاة

  .أهـ.- يعين ابن حامد-شيخنا ال حينث
 اإلنصاف ،٩/٢٩٦،املبدع٧/١٨٤،شرح الزركشي٢/٧٨،احملرر١٣/٦٠١املغين) ١(

١١/٧١  
  ١١/٧١اإلنصاف) ٢(
 ،٤/٥٣٩،البحر الرائق٤٠٠-٤/٣٩٩،فتح القدير٤/٦٧،االختيار٨/١٨٣املبسوط) ٣(

  ١/٥٥٩املنتقى وجممع األر الدر 
 ،روضة الطالبني٧/٢٦٨،حلية العلماء١٨/٥٩املهذب مع تكملة اموع للمطيعي) ٤(

  ٤/٣٣٧املنهاج ومغين احملتاج  ،٨/٣٥
  ١/٥٥٩،الدر املنتقى١١/٧١،اإلنصاف١٣/٦٠١املغين) ٥(
  ١/٥٥٩جممع األنـهر) ٦(
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١١٨٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)٢(،ووجه عند الشافعية)١(وهو املذهب عند احلنابلة
  :دليل هذا القول

أنَّ ذلك يسمى شحماً، ويشارك شحم البطن يف اللون والذوبان، ويدلُّ 
 وِمن الْبقَِر والْغنِم حرمنا علَيِهم شحومهما ِإالَّ (على ذلك قول اهللا تعاىل 
ا أَومهورظُه لَتما حظٍْم ملَطَ ِبعتا اخم ا أَوايوى اهللا )٣ () الْحفسم ،
  .)٤(تعاىل ما عِلق بالظهر شحماً

 الذي يظهر يل رجحانه أنه حينث بذلك؛ ألنَّ شحم الظهر :الترجيح
يسمى شحماً كما يف اآلية، فيكون بذلك فعل األمر الذي حلف على 

  . تركه، واهللا تعاىل أعلم
  
  
إذا حلف ليضربنه مائة سوط فجمعها فضربه : لة الثَّالثةاملسأ] ٣٠٥[

  .ضربة واحدة، فهل يرب يف ميينه بذلك؟
  .)٥(أنه يبر يف ميينه: اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
                                 

  ٣/٤٣٨،شرح املنتهى١١/٧١،اإلنصاف٩/٢٩٦،املبدع٢/٧٨،احملرر٢/٣٤الـهداية) ١(
  ٤/٣٣٧مغين احملتاج) ٢(
  )١٤٦(سورة األنعام آية رقم) ٣(
  ٤/٣٣٧،مغين احملتاج٩/٢٩٦املبدع) ٤(
 ،شرح الزركشي٦/٣٨١،الفروع١٣/٦١٠،املغين٣/٦٠الروايتني والوجهني) ٥(

= 
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١١٨١ في األيمان والنذور واألطعمة والصيد: الباب السابع

  .)٣(،والشافعية)٢(،ومذهب احلنفية)١(وهو رواية عن اإلمام أمحد
  :أدلَّة هذا القول

 فَاضِرب ِبِه وال )٤(ِبيِدك ِضغثًا وخذْ (قول اهللا تعاىل  -١
  .)٥()تحنثْ
 :وجها الداللة

 أنَّ اهللا تعاىل علَّم أيوب عليه الصالة والسالم كيف يبر يف :األول
اضربـها : ميينه، وكان قد حلف أنْ يضرب زوجته مائة، فقال له

 .)٦(بالضغث
م، ورخصة  بأنَّ هذا خاص بأيوب عليه الصالة والسال:وأجيب عنه

                                  
=  

  ١١/٩٥،اإلنصاف ٩/٣١٢املبدع ،٧/١٨٩
  ١١/٩٥،اإلنصاف٩/٣١٢،املبدع٦/٣٨١الفروع) ١(
 ،جممع األر٤/٦٠٩،البحر الرائق٤/٤٦٠،فتح القدير٣١٦اوي صخمتصر الطح) ٢(

  .، وذلك بشرط أنْ يصل إىل بدنه مجيع األسواط ووجود األمل١/٥٨١
 ،٧/٢٨١،حلية العلماء١٨/٨٠،املهذب مع تكملة اموع للمطيعي٧/٨٥األم) ٣(

  .، وذلك بشرط إصابة املائة لبدنه يقيناً أو ظاهرا٤/٣٤٧ًاملنهاج ومغين احملتاج
  )٤/٤١تفسري ابن كثري:انظر.(هو الشمراخ فيه مائة قضيب: الضغث)٤(
  )٤٤(سورة ص آية رقم) ٥(
  ٣/٦٠الروايتني والوجهني) ٦(
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١١٨٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 .)١(له
 .)٢(بأنَّ العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب: ونوقش
 أنَّ هذا وإنْ كان شرع من قبلنا، فشرع من قبلنا شرع لنا ما :والثَّاين

، )٣(مل يأت يف شرعنا ما ينسخه، فكيف وقد أتى يف شرعنا ما يوافقه
 .كما يف احلديث اآليت

:  وفيه)٤(ماحديث سعيد بن سعد بن عبادة رضي اهللا عنه -٢
 فيضربوه بـها )٥( أنْ يأخذوا له مائة ِشمراخeفأمر النيب ((

 .)٦( أخرجه أبو داود وابن ماجه))ضربة واحدة

                                 
  ٧/١٨٩،شرح الزركشي١٣/٦١١املغين) ١(
  ٤٧١شرح خمتصر اخلرقي ص) ٢(
  ٤٦٧شرح خمتصر اخلرقي ص) ٣(
صحبته، واألكثر على سعيد بن سعد بن عبادة األنصاري اخلزرجي، خمتلف يف : هو) ٤(

ابنه شرحبيل وأبو :  على اليمن، روى عنهtأنه من الصحابة، كان والياً لعلي 
، اإلصابة يف متييز ٤٦٣-١٠/٤٦١ذيب الكمال:انظر.(أمامة سهل بن حنيف

  )٣/٩٧الصحابة
، وهو الذي )العثكال(بكسر الشني املشددة، الغصن من أغصان العذق : الشمراخ) ٥(

  )١/٥١٩،القاموس احمليط٢/٥٠٠النهاية يف غريب احلديث:انظر.(رعليه البس
كتاب احلدود باب يف إقامة احلد على املريض،وابن )٤٤٧٢ح٤/٦١٥(أبو داود) ٦(

كتاب احلدود باب الكبري واملريض جيب عليه احلد، وقال )٢٥٧٤ح٢/٨٥٩(ماجه
إسناده حسن، لكن اختلف يف وصله : ١١٣١ح٣٠٦احلافظ يف البلوغ ص

= 
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١١٨٣ في األيمان والنذور واألطعمة والصيد: الباب السابع

 .)١( بأنه خاص يف املريض الذي يخاف تلفه بالضرب:وأجيب عنه
أنه إنما حلف أنْ يوصل إىل بدنه ضرباً هو مائة، وقد أوصل  -٣

٢( يف ميينهما حلف عليه، فيجب أنْ يرب(. 
  .)٣(القياس على ما لو حلف ليضربنه مائة سوط -٤

  
  . أنه ال يرب يف ميينه:القول اآلخر

  .)٥(،واملالكية)٤(وهو املذهب عند احلنابلة
  :أدلَّة هذا القول

أنه لو حلف ليضربنه مائة أو مائة ضربة مل يرب، فكذلك إذا  -١
  .)٦(جيب أنْ ال يرب. مائة سوط: قال

                                  
=  

  )٣٨٥٤ح٣/٨٤٦(وإرساله، وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود
  ١٣/٦١١املغين) ١(
  ٣/٦٠الروايتني والوجهني) ٢(
  ١١/٩٥،اإلنصاف٦/٣٨١الفروع) ٣(
،شرح ٦/٣٨١،الفروع٢/٧٦،احملرر١٣/٦١٠،املغين٢/٣٣٠،اإلفصاح٢/٣٩دايةاهل) ٤(

  ١١/٩٥،اإلنصاف ٧/١٨٩الزركشي
،الشرح ٣/٧٢،شرح الزرقاين١/٣٢٩اهر اإلكليل،خمتصر خليل وجو٢/٥٨املدونة) ٥(

  ١/٣٤٢الصغري
  ٣/٦٠الروايتني والوجهني) ٦(
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١١٨٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

القصد هو تكرر األمل، وهذا ال حيصل إذا ضربه دفعة أنَّ  -٢
 .)١(واحدة، فال يوجد املقصود

ألضربن : أنَّ األميان حممولة على العرف، ويف العرف إذا قيل -٣
فإنها تقتضي ضربة بعد ضربة، . فالناً أو قد ضربت فالناً مائة
 .)٢(فحِمل ذلك على العرف

مل يضربه إال ضربة هو  وأنَّ معىن ميينه أنْ يضربه مائة ضربة، -٤
  .)٣(واحدة، فلم يرب، كما لو حلف ليضربنه مائة مرة بسوط

الذي يظهر يل رجحانه أنه يرب يف ميينه إنْ كان هنالك عذر : الترجيح
يعدل بسببه يف الضربات إىل ضربة واحدة، كما دلَّت عليه اآلية 

قد أصاب واحلديث، وبشرط أنْ يعلم الضارب أنَّ مجيع األسواط 
املضروب ويكفي يف ذلك غلبة الظن، وأما إنْ مل يكن هنالك عذر فإنه ال 

  .، واهللا تعاىل أعلم)٤(يرب إال بأنْ يضربه مائة مرة
  
  

                                 
  ٣/٦٠الروايتني والوجهني) ١(
  ١٨٩شرح خمتصر اخلرقي ص) ٢(
  ١٣/٦١١املغين) ٣(
  ٤٧١شرخ خمتصر اخلرقي ص) ٤(
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١١٨٥ في األيمان والنذور واألطعمة والصيد: الباب السابع

إذا حلف ال يفارقه حىت يستويف حقَّه، فقضاه : املسألة الرابعة] ٣٠٦[ 
  .عن حقِّه عوضاً مث فارقه، فهل   حينث؟

  .)١( أنه ال حينث:محه اهللا تعاىلاختار ابن حامد ر
  .)٤(،وظاهر مذهب احلنفية)٣(،واملالكية)٢(وهو املذهب عند احلنابلة

  :أدلَّة هذا القول
  .)٥(أنه قضاه حقَّه، وبرئ إليه منه بالقضاء -١
أنه أخذ عوض الثمن، وأخذ العوض ينـزل منـزلة أخذ  -٢

  .)٦(املعوض
  

  . أنه حينث:القول اآلخر
 ،)٧(ةــلـابـنـحـن الـي مــاضـقـول الــو قـوه

                                 
  ١١/١١٥،اإلنصاف٩/٣٢٢،املبدع١٣/٥٨١،املغين٢/٣٧الـهداية) ١(
 ،١١/١١٥،اإلنصاف٩/٣٢٢،املبدع٦/٣٩٢،الفروع٢/٨٣،احملرر١٣/٥٨٢املغين) ٢(

  ٣/٤٤٨شرح املنتهى
  ٤/٣٣الذخرية) ٣(
  ٦١٥-٤/٦١٣،البحر الرائق٤/٤٦٥الـهداية وفتح القدير) ٤(
  ٩/٣٢٢،املبدع١٣/٥٨١املغين) ٥(
  ٤/٦١٥البحر الرائق) ٦(
  ١١/١١٥،اإلنصاف٩/٣٢٢،املبدع١٣/٥٨٢،املغين٢/٣٧الـهداية) ٧(
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١١٨٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(ومذهب الشافعية
  :أدلَّة هذا القول

  .)٢(أنَّ ميينه على نفس احلق، وهذا بدله -١
  .)٣(أنه مل يستوِف احلق الذي عليه بعينه -٢

 أخذ كون قد الذي يظهر يل رجحانه أنه ال حينث بذلك؛ ألنه ي:الترجيح
حلف عليه، فيكون باراً بيمينه، واهللا تعاىل حقَّه من غرميه، وهو الذي 

  .أعلم

                                 
)١ (روضة ٧/٣٠٢،حلية العلماء١٨/١١٠موع للمطيعياملهذب مع تكملة ا،

  ٨/٦٦الطالبني
  ١٣/٥٨٢املغين) ٢(
  ١٨/١١٠،تكملة اموع للمطيعي٩/٣٢٢املبدع) ٣(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  يف األطعمة والصيد: الفصل الثَّاني
  :وفيه مخس مسائل

  .حكم حيوان البحر: املسألة األوىل
  .حكم أكل امليتة للمضطر: املسألة الثَّانية
إذا ذبح الكتايب حيواناً حيلُّ له، فهل حترم علينا الشحوم : املسألة الثَّالثة

  .رمة عليهم؟احمل
  .احلكم إذا قتل احليوان املعلَّم الصيد بصدمه أو خنقه: املسألة الرابعة

احلكم إذا استرسل الكلب بنفسه فصاح به صاحبه : املسألة اخلامسة
  .وأغراه على الصيد ومسى فازداد عدوه
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١١٨٩ في األيمان والنذور واألطعمة والصيد: الباب السابع

  .حكم حيوان البحر: املسألة األوىل] ٣٠٧[
 أنه يباح مجيع حيوان البحر إال الضفدع :اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)٢)(١(واحلية والتمساح والكوسج
  .)٣(وهو رواية عن اإلمام أمحد

  :أدلَّة هذا القول
 أنَّ طبيباً سأل النيب ((: )٤(tحديث عبد الرمحن بن عثمان  -١

e عن ضفدع جيعلها يف دواء، فنهاه النيب eعن قتلها (( .
  .)٥(أخرجه أبو داود والنسائي

                                 
وهو مسكة يف البحر لـها خرطوم كاملنشار تفترس، وربما التقمت ابن : الكَوسج) ١(

  )٩/٢٠٢دع،املب٢/٤٢٢القاموس احمليط:انظر. (آدم، وقصمته نصفني، وهي القرش
  ١٠/٣٦٦،اإلنصاف٩/٢٠٢،املبدع٢/١٨٩،احملرر١٣/٣٤٦،املغين٢/١١٥الـهداية) ٢(
  ١٠/٣٦٦اإلنصاف) ٣(
أسلم عام : عبدالرمحن بن عثمان بن عبيداهللا بن عثمان القرشي التيمي، قيل: هو) ٤(

زمن احلديبية وأول مشاهده عمرة القضاء، وشهد الريموك مع أيب : الفتح، وقيل
السائب بن يزيد وابن املسيب وابن املنكدر، قتل مع ابن الزبري يف :نهعبيدة، روى ع

 ،٢٧٦-١٧/٢٧٤ذيب الكمال:انظر ترمجته يف.(هـ٧٣يوم واحد مبكة سنة 
  ) ١٧١-٤/١٧٠اإلصابة يف متييز الصحابة

 والنسائي كتاب الطِّب باب يف األدوية املكروهة،)٣٨٧١ح٤/٢٠٣(أبو داود) ٥(
 بائح باب الضفدع، وحسن النووي يف اموعكتاب الصيد والذ)٧/٢١٠(
  .إسناد أيب داود وصحح إسناد النسائي) ٩/٣١(
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١١٩٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

نـهى رسول اهللا ((: حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما قال -٢
eحل والـهدهد :  عن قتل أربع من الدوابملة والنالن

 .)٢( أخرجه أبوداود وابن ماجه)))١(والصرد
 أنَّ كل حيوان منهي عن قتله فإنما هو :وجه الداللة من احلديثني

 وإما لتحرمي حلمه إما حلرمته يف نفسه كاآلدمي،: ألحد أمرين
كالـهدهد، وإذا كان الضفدع ليس مبحترم كاآلدمي، كان النهي 

 .)٣(منصرفاً فيه إىل حترمي حلمه
 .)٤(أنَّ التمساح والكوسج يأكالن الناس -٣
  .)٥(حلية من اخلبائثاأنَّ  -٤

  

                                 
هو طائر فوق العصفور يصيد العصافري، واجلمع صردان،  مهمل احلروف،: الصرد) ١(

وهو أبقع ضخم اجلسم نصفه أبيض ونصفه أسود، ضخم املنقار، له برثن عظيم أي 
  )  ٣/٦١٢يوان الكربىحياة احل:انظر( . عظيمخملب

 كتاب األدب باب يف قتل الذر،وابن ماجه)٥٢٦٧ح٥/٤١٨( أبوداود) ٢(
كتاب الصيد باب ما ينهى عن قتله، وصححه األلباين يف  )٣٢٢٤ح٢/١٠٧٤(

  )٦٩٦٨ح٢/١١٧٠( صحيح اجلامع
  ٤/٢٠٤معامل السنن مع سنن أيب داود) ٣(
  ٩/٢٠٢،املبدع١٣/٣٤٦املغين) ٤(
  ٩/٢٠٢املبدع) ٥(
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١١٩١ في األيمان والنذور واألطعمة والصيد: الباب السابع

  :األقوال األخرى
  :للعلماء يف املسألة ستة أقوال

  .د رمحه اهللا تعاىل ومن وافقه ما تقدم من اختيار ابن حام:أحدها
  . أنه يباح مجيع حيوان البحر إال الضفدع واحلية والتمساح:والقول الثَّاين

  .)١(وهو املذهب عند احلنابلة
  :أدلَّة هذا القول

  .ما استدل به أصحاب القول األول على حترمي احلية والضفدع والتمساح
  .ن البحر أنه يباح مجيع حيوا:القول الثَّالث

  .)٢(وهو مذهب املالكية
  :أدلَّة هذا القول

 أُِحلَّ لَكُم صيد الْبحِر وطَعامه متاعا لَكُم (قول اهللا تعاىل  -١
  .)٣ ( )وِللسيارِة 

 .)٤( أنَّ اآلية عامة يف كل ما ِصيد من البحر:وجه الداللة
هو ((:- يف البحر- قالe أنَّ النيب tحديث أيب هريرة  -٢

                                 
  ١٠/٣٦٥،اإلنصاف٢٠٢-٩/٢٠١،املبدع٦/٣٠٠الفروع) ١(
،خمتصر خليل وجواهر ١٧١،القوانني الفقهية ص٤/٩٧،الذخرية٢/٢٥٦اإلشراف) ٢(

  ٢/١١٥،الشرح الكبري ١/٣٠٤اإلكليل
  )٩٦(سورة املائدة آية رقم) ٣(
  ٢/٢٥٦اإلشراف) ٤(
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١١٩٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 .)١( أخرجه أصحاب السنن األربعة))الطهور ماؤه، اِحللُّ ميتته
  .)٢(أنه من صيد البحر، فحلَّ، كالسمك -٣

  . ال يباح من حيوان البحر إال السمك:القول الرابع
  .)٣(وهو مذهب احلنفية

  :أدلَّة هذا القول
حم والدم ولَ حرمت علَيكُم الْميتةُ (قول اهللا تعاىل  -١

  .)٤ ( )الِْخنـِزيِر
 أنَّ اهللا تعاىل مل يفصل بني اخلنـزير الربي والبحري يف :وجه الداللة

                                 
 ذيوالترم كتاب الطَّهارة باب الوضوء مباء البحر،)٨٣ح١/٦٤(أبو داود) ١(

: كتاب الطَّهارة باب ما جاء يف ماء البحر أنه طهور، وقال )٦٩ح١/١٠٠(
كتاب املياه باب الوضوء مباء البحر،وابن )١/١٧٦(حديث حسن صحيح،والنسائي

كتاب الطَّهارة وسننها باب الوضوء مباء البحر،وصححه )٣٨٦ح١/١٣٦(ماجه 
ري الترمذي مجاعة، وذكر أنه صحح احلديث غ) ٩ح١/٤٢(األلباين يف اإلرواء

البخاري واحلاكم وابن حبان وابن املنذر والطحاوي والبغوي واخلطايب : منهم
  .وغريهم كثريون

  ٢/٢٥٦اإلشراف) ٢(
،املختار ٥/٣٥،بدائع الصنائع١١/٢٤٨،٢٢٠،املبسوط٣/٢٣١الكتاب واللباب) ٣(

  ٥/٢٨٨الفتاوى الـهندية  ،٥/١٥واالختيار
  )٣(سورة املائدة آية رقم) ٤(
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١١٩٣ في األيمان والنذور واألطعمة والصيد: الباب السابع

 .)١(التحرمي
 :)٢(وأجيب عنه من وجهني

 أنَّ مطلق اسم اخلنـزير ال ينطلق لغة وعرفاً إال على خنـزير :األول
نْ حيمل الرب، فإذا أريد غريه قيل خنـزير املاء مقيداً به، فوجب أ

 .حكمه على إطالقه
 .))اِحللُّ ميتته((:  أنَّ امسه لو انطلق عليه خلص حترميها بقوله:والثَّاين
  .)٣( )  ويحرم علَيِهم الْخباِئثَ(قوله تعاىل  -٢

  .)٤( أنَّ ما سوى السمك خبيث:وجه الداللة
  . أنه يباح حيوان البحر إال الضفدع:القول اخلامس

  .)٥(حيح عند الشافعيةوهو الص
  :أدلَّة هذا القول

  .ما استدل به أصحاب القول األول على حترمي الضفدع
 ال يباح من البحري ما حيرم نظريه من الربي، ككلب :القول السادس
  .املاء وخنـزيره

                                 
  ٥/٣٥بدائع الصنائع) ١(
  ١٥/٦٢احلاوي) ٢(
  )١٥٧(سورة األعراف آية رقم) ٣(
  ٣/٢٣١اللباب) ٤(
  ٤/٢٩٨،املنهاج ومغين احملتاج٣/٤٠٩،حلية العلماء٩/٣٣،٣٠املهذب واموع) ٥(
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١١٩٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)٢(ووجه عند الشافعية ،)١(وهو قول عند احلنابلة
  :أدلة هذا القول

١- ،ه حيرم يف الرب٣( فيقاس عليه ما يف البحرأن(.  
  .)٤(أنَّ االسم يتناوله، فأجري عليه حكمه -٢

، لعموم )٥( الذي يظهر يل رجحانه أنه يباح مجيع حيوان البحر:الترجيح
اآلية واحلديث الذي استدل به القائلون بـهذا القول، وعدم وجود 

  .املخصص
الربي مجعاً بني األدلَّة، وأما النهي عن قتل الضفدع فيحمل على الضفدع 

  .واهللا تعاىل أعلم
  
  
  .حكم أكل امليتة للمضطر: املسألة الثَّانية] ٣٠٨[

  .)٦(أنه واجب: اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

                                 
  ١٠/٢٦٦،اإلنصاف٩/٢٠٢،املبدع٢/١٨٩،احملرر١٣/٣٤٦املغين) ١(
  ٤/٢٩٨،املنهاج ومغين احملتاج٢/٥٤٢روضة الطالبني) ٢(
  ٤/٢٩٨،مغين احملتاج٩/٢٠٢املبدع) ٣(
  ٤/٢٩٨مغين احملتاج) ٤(
  ٨٧األطعمة وأحكام الصيد والذبائح ص) ٥(
  ١٠/٣٧٠،اإلنصاف١٣/٣٣٢املغين) ٦(
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١١٩٥ في األيمان والنذور واألطعمة والصيد: الباب السابع

 ،)٣(ةواحلنفي ،)٢(ة، هي املذهب عند احلنابل)١(وهو رواية عن اإلمام أمحد
٤(ةواملالكي(، ةواألصح عند الشافعي)٥(.  

  :أدلَّة هذا القول
 وال تقْتلُوا أَنفُسكُم ِإنَّ اللَّه كَانَ ِبكُم (قول اهللا تعاىل  -١

  .)٦( )رِحيما
 .)٧()  وال تلْقُوا ِبأَيِديكُم ِإلَى التهلُكَِة(قول اهللا تعاىل -٢

 أنَّ ترك األكل مع إمكانه يف هذا احلال، إلقاء بيده إىل :وجه الداللة
 .)٨(التهلكة
أنه قادر على إحياء نفسه مبا أحلَّه اهللا تعاىل له، فلزمه، كما لو  -٣

                                 
  )٦/٦٨١،شرح الزركشي١٣/٣٣٢املغين:انظر.(األثرم: نقلها عنه) ١(
 ،٩/٢٠٥املبدع ،٦/٦٨١شرح الزركشي ،٦/٣٠٣الفروع ،٢/١٩٠احملرر) ٢(

  ١٠/٣٧٠فاإلنصا
  ٦/٣٣٨،حاشية ابن عابدين٢/٥٢٤الدر املنتقى مع جممع األر) ٣(
  ٣/٢٨،شرح الزرقاين٣/٢٣٣،مواهب اجلليل١/٣٨٣شرح ابن ناجي) ٤(
،املنهاج ومغين ٣/٤١٣،حلية العلماء٩/٤٢،٣٩،املهذب واموع١٥/١٦٩احلاوي) ٥(

  ٤/٣٠٦احملتاج
  )٢٩(سورة النساء آية رقم) ٦(
  )١٩٥( رقمسورة البقرة آية) ٧(
  ١٣/٣٣٢املغين) ٨(
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١١٩٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(كان معه طعام حالل
  

  . أنه ال جيب:القول اآلخر
  .)٣(ووجه عند الشافعية)٢(وهو قول عند احلنابلة

  :دليل هذا القول
  .)٤(أنَّ إباحة األكل رخصة، فال جتب عليه، كسائر الرخص

  .)٥(ة قد تكون واجبة، كما يف هذه احلالة بأنَّ الرخص:وجياب عنه
 الذي يظهر يل رجحانه أنه جيب على املضطر أنْ يأكل امليتة إذا :الترجيح
؛ ألنه منهي عن قتل نفسه، وتركه األكل منها قتل لنفسه، )٦(وجدها

  . تعاىل أعلمفوجب عليه األكل، واهللا

                                 
  ١٣/٣٣٢املغين) ١(
  ١٠/٣٧٠،اإلنصاف٩/٢٠٥،املبدع٦/٣٠٣،الفروع١٣/٣٣٢املغين) ٢(
  ٤/٣٠٧،املنهاج ومغين احملتاج٢/٥٤٩روضة الطالبني) ٣(
  ١٣/٣٣٢املغين) ٤(
  ١/١١٠أضواء البيان) ٥(
  ١/١١٠،أضواء البيان٢١/٨٠جمموع فتاوى شيخ اإلسالم) ٦(
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١١٩٧ في األيمان والنذور واألطعمة والصيد: الباب السابع

اناً حيلُّ له، فهل حترم علينا إذا ذبح الكتايب حيو: املسألة الثَّالثة] ٣٠٩[
  .الشحوم احملرمة عليهم؟

  .)١( أنها ال حترم علينا:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
 ،)٤(واملالكية ،)٣(، واملذهب عند احلنابلة)٢(وهو ظاهر كالم اإلمام أمحد

  .)٥(والشافعية
  :أدلَّة هذا القول

  .)٦( ) وا الِْكتاب ِحلٌّ لَكُم وطَعام الَِّذين أُوت(قوله تعاىل  -١
 أنَّ املراد بـها الذبائح، ومل يستثن منها شيئاً ال حلماً :وجه الداللة

 .)٧(وال شحماً وال غريه
بت ـ أص((: الـ ق)٨(tد اهللا بن مغفَّل ـديث عبـح -٢

                                 
 أحكام أهل الذمة ،١٣/٣١٢املغين ،٢/١١٦دايةاهل ،٣/٣٧وجهنيالروايتني وال) ١(

  ١٠/٤٠٧،اإلنصاف ٩/٢٢٨املبدع ،١/٢٥٨
  )٢/١١٦،الـهداية٣/٣٧الروايتني والوجهني:انظر.(مهنا: نقل ذلك عنه) ٢(
  ١٠/٤٠٧،اإلنصاف٩/٢٢٨،املبدع١٣/٣١٢،املغين٢/١١٦الـهداية) ٣(
،التاج ١/٢٩٥ اإلكليل،خمتصر خليل وجواهر١/٣٨٧الرسالة وشرح زروق) ٤(

  .، وهو مكروه عندهم٣/٢١٣واإلكليل مع مواهب اجلليل
  ٩/٧١،اموع٢/٢٦٦،٢٦٣األم) ٥(
  )٥(سورة املائدة آية رقم) ٦(
  ١٢/١٠٢شرح مسلم) ٧(
: وقيل – بن عبد غنم -بضم امليم وفتح الغني والفاء املشددة-عبداهللا بن مغفَّل: هو) ٨(

= 
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١١٩٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

ال أعطي : فقلت. فالتزمته:  من شحم يوم خيرب، قال)١(ِجراباً
 eفالتفت فإذا رسول اهللا :  قال.اليوم أحداً من هذا شيئاً

 .)٢( أخرجه مسلم))متبسماً
، ومل t تبسم مما فعله عبداهللا بن مغفل e أنَّ النيب :وجه الداللة

 .)٣(يأمره بطرح الشحم، وال نـهاه عن أخذه
اهر  بأنه ال يتعين كونه من الشحم احملرم عليهم، بل الظ:وأجيب عنه

الشحوم املباحة لـهم، فيجوز لنا أكله كما لون أنهم إنما كانوا يأك
 .)٤(جيوز لنا أكل ذبائحهم وأطعمتهم

                                  
=  

زين، كان من أهل بيعة الرضوان، وهو أحد  بن عفيف بن أسحم امل-عبد م
 إىل البصرة لتعليم الناس، وأول tالبكَّائني يف غزوة تبوك، وأحد الذين بعثهم عمر 

: هـ، وقيل٦٠من دخل مدينة تستر حني فتحها املسلمون تويف بالبصرة سنة 
-١/٢٩٠ذيب األمساء واللغات:انظر ترمجته يف.(هـ٦١: هـ، وقيل٥٩
  ) ٤/١٣٢ متييز الصحابة،اإلصابة يف٢٩١

: بكسر اجليم وفتحها، والكسر أشهر وأفصح، ومجعه أجربه وجرب، وهو: اِجلراب) ١(
  ).٣٦٩حترير ألفاظ التنبيه ص:انظر( .وعاء من جلد

كتاب اجلهاد والسري باب جواز األكل من طعام الغنيمة يف دار  )١٢/١٠٢( مسلم) ٢(
  .احلرب

  ٧/١٢٧اجلامع ألحكام القرآن) ٣(
  ١/٢٦٤أحكام أهل الذمة) ٤(
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١١٩٩ في األيمان والنذور واألطعمة والصيد: الباب السابع

 .)١(أنها ذكاة أباحت اللحم، فأباحت الشحم، كذكاة املسلم -٣

أنَّ ما كان مباحاً إذا توىل ذحبه املسلم كان مباحاً إذا توىل  -٤
ذحبه الكتايب، كاللحم، وكل شاة أبيح للمسلم حلمها أبيح له 

  .)٢(شحمها
 بأنَّ املسلم إذا توىل ذحبها فإنه يكون قاصداً ذكاة الشحم، :وأجيب عنه

  .)٣(وأما الكتايب فإنه ال يكون قاصداً ذلك، والقصد معترب يف الذَّكاة
  .)٤( بأنه معاِرض آلية إباحة ذبائح أهل الكتاب:ونوقش

  
  . أنها حمرمة علينا:القول اآلخر

  .)٥(وهو وجه عند احلنابلة
  :أدلَّة هذا القول

  .)١( )  وطَعام الَِّذين أُوتوا الِْكتاب ِحلٌّ لَكُم(قوله تعاىل -١

                                 
  ٩/٢٢٨،املبدع١٣/٣١٣املغين) ١(
  ٣/٣٧الروايتني والوجهني) ٢(
  ٣/٣٧الروايتني والوجهني) ٣(
  ٩/٢٢٩املبدع) ٤(
 ،٢/١٩٢احملرر ،١٣/٣١٢املغين ،٢/١١٦دايةاهل ،٣/٣٧الروايتني والوجهني) ٥(

  ١٠/٤٠٧اإلنصاف ،٦/٣١٨الفروع
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١٢٠٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 .)٢( أنَّ هذا ليس من طعامهم:وجه الداللة
 .)٣( بأنَّ املراد بطعامهم ذبائحهم، وهي مباح لنا متلكها:وأجيب عنه

ريق أنها شحوم حمرمة على ذاحبها، فكانت حمرمة على غريه بط -٢
األوىل، فإنَّ الذَّكاة ملَّا مل تعمل يف حلِّه بالنسبة إىل املذكِّي مل 
تعمل يف حلِّه بالنسبة إىل غريه، كذبح احملِرم الصيد، فإنه ملَّا 
كان حراماً عليه، ومل تفد الذَّكاة اِحللَّ بالنسبة إليه، مل تفده 

 .)٤(بالنسبة إىل غري احملِرم
٣- ه جزء من البهيمة مل يمأنح لغريه، كالدبح لذاحبها، فلم ي٥(ب(. 
أنَّ القصد له تأثري بالنسبة ِحللِّ الذَّكاة، فإذا كان الذابح غري  -٤

قاصد للتذكية مل تِحل ذكاته، وال ريب أنَّ الكتايب غري قاصد 
لتذكية الشحم، فإنه يعتقد حترميه وأنه مبنـزلة امليتة، وال 

ؤحمذور يف جتزِحلُّ بـها بعض املذكَّى دون بعض،  الذَّكاة، في
فيكون ذكاة بالنسبة ِلما يعتقد املذكِّي إباحته، وال يكون 

                                  
=  
  )٥(سورة املائدة آية رقم) ١(
  ٩/٢٢٨،املبدع٣١٣-١٣/٣١٢غينامل) ٢(
  ٩/٢٢٩،املبدع١٣/٣١٣املغين) ٣(
  ١/٢٦١أحكام أهل الذمة) ٤(
  ٩/٢٢٨،املبدع١٣/٣١٣املغين) ٥(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


١٢٠١ في األيمان والنذور واألطعمة والصيد: الباب السابع

ذكاة بالنسبة ملا يعتقد حترميه، فإنَّ ما يأكله يعتقد ذكاته 
ويقصدها، وما ال يأكله ال يعتقد ذكاته وال يقصدها، فصار 

  .)١(كامليتة
م احملرمة على أهل الكتاب  الذي يظهر يل رجحانه أنَّ الشحو:الترجيح

حتلُّ لنا إذا ذبح الكتايب حيواناً حيل له؛ ألنَّ التحرمي خاص بـهم يف 
دينهم، وهو غري راجع إىل الذَّكاة، فذكاته صحيحة حيلُّ بـها اللحم لنا 
ولـهم، وهذه الشحوم غري حمرمة يف الشريعة اإلسالمية، فيجوز أكلها 

  . تعاىل أعلمولو كان الذابح كتابياً، واهللا
  
  
احلكم إذا قتل احليوان املعلَّم الصيد بصدمه أو : املسألة الرابعة] ٣١٠[

  .خنقه
  .)٢( أنه يباح أكل الصيد:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
، وهو ظاهر كالم )٣(وزيد اجلو حممأب: واختاره من علماء احلنابلة أيضاً
                                 

  ١/٢٦١أحكام أهل الذمة) ١(
 ،٩/٢٤٤املبدع ،٦/٦١٣شرح الزركشي ،٦/٣٢٧الفروع ،٢/١١٢الـهداية) ٢(

  ١٠/٤٣٣اإلنصاف
 حممد اجلوزي، ابن أيب الفرج ابن يوسف بن عبدالرمحن بن علي بن حممد، أبو: هو) ٣(

هـ،  مسع من أبيه وذاكر بن كامل وابن كليب، ٥٨٠اجلوزي، ولد ببغداد سنة 
= 
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١٢٠٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(اخلرقي
  .)٣(واألظهر عند الشافعية،)٢(وهو رواية عن اإلمام أمحد

  :أدلَّة هذا القول
 يسأَلُونك ماذَا أُِحلَّ لَهم قُلْ أُِحلَّ لَكُم (عموم قول اهللا تعاىل  -١

الطَّيبات وما علَّمتم ِمن الْجواِرِح مكَلِِّبني تعلِّمونهن ِمما 
كْنسا أَمفَكُلُوا ِمم اللَّه كُملَّمعكُملَي٥)(٤( )  ع(.  

                                  
=  

عبدالصمد بن أيب اجليش واحلافظ أبو :وقرأ القرآن على ابن الباقالين، وروى عنه
املذهب األمحد يف مذهب أمحد : عبداهللا الكسار وابن الظاهري، ومن مصنفاته

انظر .(هـ٦٥٦ب ومعادن اإلبريز يف تفسري الكتاب العزيز، قتل سنة والطريق األقر
-٤/٢٧٣،املنهج األمحد٢٦١-٤/٢٥٨الذيل على طبقات احلنابلة : ترمجته يف
٢٧٦ (  

 ،٦/٦١٣،شرح الزركشي٦/٣٢٧،الفروع١٣/٢٥٧خمتصر اخلرقي مع املغين) ١(
  ١٠/٤٣٣،اإلنصاف٩/٢٤٢املبدع

 املبدع ،٦/٦١٣شرح الزركشي ،٦/٣٢٧وعالفر ،٢/١٩٤احملرر ،٢/١١٢دايةاهل) ٢(
  ١٠/٤٣٣اإلنصاف ،٩/٢٤٢

،كفاية األخيار ٩/١٠٢،٩٩،املهذب واموع١٥/٥١،احلاوي٢/٢٦١األم) ٣(
  ٤/٢٧٦مغين احملتاج ،٧٧٠ص

  )٤(سورة املائدة آية رقم) ٤(
  ٩/٢٤٤،املبدع٧٧٠كفاية األخيار ص) ٥(
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١٢٠٣ في األيمان والنذور واألطعمة والصيد: الباب السابع

 وسألته عن صيد ((: -وفيه- )١(tحديث عدي بن حامت  -٢
 ))ما أمسك عليك فكل، فإنَّ أخذ الكلب ذكاة: الكلب فقال

 .)٢(متفق عليه
 .)٣( أنه عام يشمل القتل صدماً أو خنقاً:وجه الداللة

 بأنه عموم خمصوص مبا ذكر من الدليل الدال على :وأجيب عنهما
 .)٤( إباحتهعدم
أنَّ اجلارح حيوان له اختيار، وقد أمسك على صاحبه، فيدخل  -٣

 ، خبالف )  فَكُلُوا ِمما أَمسكْن علَيكُم(حتت قوله تعاىل 

                                 
 - سنة تسعeعلى النيب عدي بن حامت بن عبداهللا بن سعد الطائي، قدم : هو) ١(

 فأسلم وكان نصرانياً، وثبت على إسالمه وثبت معه قومه يف زمن -عشر: وقيل
 اجلمل مث t، وشهد مع علي tالردة، وشهد فتوح العراق يف خالفة عمر 

 ١٢٠هـ، وله من العمر ٦٨: هـ، وقيل٦٩صفني، نزل الكوفة وتويف ا سنة 
 ،٣٢٨-١/٣٢٧ذيب األمساء واللغات:انظر ترمجته يف.(سنة١٨٠:سنة، وقيل

  ) ٢٢٩-٤/٢٢٨اإلصابة يف متييز الصحابة
كتاب الذبائح والصيد باب التسمية على )مع الفتح٥٤٧٥ح٩/٥١٣(البخاري) ٢(

كتاب الصيد والذبائح باب الصيد بالكالب ) مع النووي١٣/٧٧(ومسلم الصيد،
  .املعلَّمة

  ٦/٦١٣شرح الزركشي) ٣(
  ٩/٢٤٥املبدع) ٤(
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١٢٠٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 .)١(أمسك على صاحبه: اِملعراض قال يقال فيه
أنه ال ميكن تعليم الكلب اجلرح وإنـهار الدم، فسقط  -٤

  .)٢(ذَّكاةاعتباره، كالعقْر يف حمل ال
  

  . أنه ال يباح أكله:القول اآلخر
  .)٦(،وقول عند الشافعية)٥(،واملالكية)٤(،واحلنفية)٣(وهو املذهب عند احلنابلة

  :أدلَّة هذا القول
 حرمت علَيكُم الْميتةُ والدم ولَحم الِْخِرتيِر (قول اهللا تعاىل  -١

                                 
  ٦/٦١٣شرح الزركشي) ١(
  ٩/٩٩املهذب مع اموع) ٢(
)٣ (

/١٠،اإلنصاف٩/٢٤٤،املبدع٦/٣٢٧،الفروع١٣/٢٦٤،املغين٢/١١٢الـهداية
٤٣٣  

،العناية مع تكملة فتح ٥/٤،االختيار٥/٤٤،بدائع الصنائع٣/٢١٩الكتاب واللباب) ٤(
  ٩/٤٧القدير

واإلكليل مع ،التاج ١/٢٩٨،خمتصر خليل وجواهر اإلكليل٤٢٦-١/٤٢٥املدونة) ٥(
  ٣/٢١٨مواهب اجلليل

،كفاية األخيار ٩/١٠٢،٩٩،املهذب واموع١٥/٥١،احلاوي٢/٢٦١األم) ٦(
  ٤/٢٧٦مغين احملتاج ،٧٧٠ص
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١٢٠٥ في األيمان والنذور واألطعمة والصيد: الباب السابع

ِه والْمنخِنقَةُ والْموقُوذَةُ والْمترديةُ والنِطيحةُ وما أُِهلَّ ِلغيِر اللَِّه ِب
وما أَكَلَ السبع ِإلَّا ما ذَكَّيتم وما ذُِبح علَى النصِب وأَنْ 

 قِفس الِم ذَِلكُموا ِباَألزقِْسمتس١( اآلية)ت(.  
 .)٢( واملوقوذة، وهذه كذلك أنَّ اهللا تعاىل حرم املنخنقة:وجه الداللة

 يسأَلُونك ماذَا أُِحلَّ لَهم قُلْ أُِحلَّ لَكُم (قول اهللا تعاىل -٢
الطَّيبات وما علَّمتم ِمن الْجواِرِح مكَلِِّبني تعلِّمونهن ِمما 

كُملَيع كْنسا أَمفَكُلُوا ِمم اللَّه كُملَّم٣( ) ع(. 
 أنَّ اجلوارح من اجلراحة، فيقتضي ذلك اعتبار :لداللةوجه ا
 .)٤(اجلرح
 ما أنـهر ((: eقال النيب :  قالtحديث رافع بن خديج  -٣

 .)٥( متفق عليه))الدم وذُِكر اسم اهللا عليه فكلوه
 .)٦( أنَّ احلديث يدلُّ على أنه ال يباح ما مل ينهر الدم:وجه الداللة

                                 
  )٣(سورة املائدة آية رقم) ١(
  ٢٦٥-١٣/٢٦٤،املغين٥/٤٤بدائع الصنائع) ٢(
  )٤(سورة املائدة آية رقم) ٣(
  ٥/٤٤بدائع الصنائع) ٤(
 ومسلم كتاب الشركة باب قسمة الغنم،)مع الفتح٢٤٨٨ح٥/١٥٥(البخاري) ٥(

  .كتاب األضاحي باب جواز الذبح بكل ما أر الدم)مع النووي١٣/١٢٢(
  ١٣/٢٦٥املغين) ٦(
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١٢٠٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 .)١(به ما لو قتله باحلجر والبندقأنه قتل بغري جرح، أش -٤
 .)٢(أنه البد من إراقة الدم، كالذَّكاة -٥
أنَّ قتل الصيد أبيح بآلة وجبوارح، فلما مل يِحل صيد اآللة إال  -٦

بالعقْر، وجب أنْ ال يباح صيد اجلوارح إال بالعقْر؛ ألنه أحد 
  .)٣(النوعني، فكان العقْر شرطاً يف احلالني

 الذي يظهر يل رجحانه أنه ال يباح أكل الصيد إذا ِصيد خبنقه :الترجيح
؛ ألنه حينئذ يكون من الوقذ، وقد حرم اهللا عز وجل )٤(أو بصدمه

  .املوقوذة، واهللا تعاىل أعلم
  
  
احلكم إذا استرسل الكلب بنفسه فصاح به : املسألة اخلامسة] ٣١١[

  .فازداد عدوهالصيد ومسى صاحبه وأغراه على 
  .)٥( أنه يباح أكل الصيد:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

  .)٣(ووجه عند الشافعية ،)٢(،واحلنفية)١(وهو املذهب عند احلنابلة
                                 

  ٩/٢٤٤املبدع) ١(
  ٥/٤االختيار) ٢(
  ١٥/٥١احلاوي) ٣(
  ١٨١األطعمة وأحكام الصيد والذبائح ص) ٤(
  ٣/١٦الروايتني والوجهني) ٥(
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١٢٠٧ في األيمان والنذور واألطعمة والصيد: الباب السابع

  :أدلَّة هذا القول
أنَّ الزجر مل يتقدمه إرسال، فلِزم أنْ يتعلَّق احلكم بالزجر،  -١

  .)٤(كما لو كان يف يده فزجره
مها بفعل اآلدمي، وهو الزجر، أنه قد حصل سببان أحد -٢

واآلخر بغري فعل اآلدمي، وهو انفالت الكلب من غري إرسال 
٥(صاحبه، فيجب أنْ يتعلَّق احلكم بفعل اآلدمي(. 

 .)٦(أنَّ زجره ملَّا أثر يف عدوه صار مبنـزلة إرساله له -٣
أنَّ فعل الكلب غري معترب، فكان زجره مبنـزلة ابتداء اإلرسال  -٤

 .)٧(رنت التسمية بهوقد اقت
أنه لو صاح به فوقف مث صاح به فاسترسل وقتل أبيح األكل،  -٥

                                  
=  
 ،املبدع٦/٦٠٨،شرح الزركشي٢/١٩٤،احملرر١٣/٢٦١املغين،٢/١١٤الـهداية) ١(

  ١٠/٤٣٤اإلنصاف ،٩/٢٤٥
  ٥/٦،االختيار٥/٤٩،بدائع الصنائع١١/٢٣٩،املبسوط٢٩٨خمتصر الطحاوي ص) ٢(
  ٤/٢٧٦،مغين احملتاج٩/١٠١اموع) ٣(
  ٣/١٦الروايتني والوجهني) ٤(
  ٩/٢٤٥،املبدع٣/١٦الروايتني والوجهني) ٥(
  ٦/٦٠٨رح الزركشي،ش١٣/٢٦١املغين) ٦(
  ١١/٢٣٩املبسوط) ٧(
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١٢٠٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(فكذلك إذا مل يقف
  

  . أنه ال يباح:القول اآلخر
،واألصح عند )٣(،ومذهب املالكية)٢(وهو قول القاضي من احلنابلة

  .)٤(الشافعية
  :أدلَّة هذا القول

حظر، كما لو ذحبه أنه اجتمع حظر وإباحة، فكان احلكم لل -١
٥(مسلم وجموسي(.  

أنَّ انفالت الكلب وذهابه تعلَّق به حترمي أكل الصيد، فوجب  -٢
أنْ ال يرتفع ذلك احلكم بزجره، كما لو أرسله جموسي فزجره 

 .)٦(مسلم فإنه ال يتعلَّق احلكم بالزجر، فكذلك ههنا

                                 
  ٣/١٦الروايتني والوجهني) ١(
  ٩/٢٤٦،املبدع٣/١٦الروايتني والوجهني) ٢(
،التاج ١/٢٩٧،خمتصر خليل وجواهر اإلكليل٢/٢٥٥،اإلشراف١/٤١٦،٤١٥املدونة)٣(

  ٢١٦-٣/٢١٥واإلكليل ومواهب اجلليل 
،املنهاج ومغين ٩/١٠١،اموع٣/٤٣٧،حلية العلماء١٥/٢١،احلاوي٢/٢٥١األم) ٤(

  ٤/٢٧٦احملتاج
  ٤/٢٧٦،مغين احملتاج٢/٢٥٥اإلشراف) ٥(
  ٣/١٦الروايتني والوجهني) ٦(
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١٢٠٩ في األيمان والنذور واألطعمة والصيد: الباب السابع

٣- ه مل أنَّ زجر صاحبه له مل يقطع ما كان منه من انفالت؛ ألن
يرجع عن االسترسال بل قوي فيه واشتد، فلم يكن فيه قطع 
الختياره، فإذا صاد صيداً فإنه صاده ال عن إرسال، فلم جيز 

  .)١(أكله
 الذي يظهر يل رجحانه أنه يباح أكله، لوجود النية والتسمية :الترجيح

ابتداًء، واإلغراء الذي صار له أثر يف عدو الكلب، فكان كما لو أرسله 
إذا أرسلت كلبك املعلَّم، وذكرت اسم اهللا عليه ((:  قالeوالنيب 

لحظ فيها ، وكل هذه األمور متوفرة يف هذه الصورة، غاية ما ي)٢())فكل
، واهللا )٣(عدم اإلرسال ابتداًء وقد استدرك قبل قتل الصيد بالزجر واإلغراء

  .تعاىل أعلم
  

                                 
  ٣/١٦الروايتني والوجهني) ١(
كتاب الذبائح والصيد باب صيد )مع الفتح٥٤٧٦ح٩/٥١٨(أخرجه البخاري) ٢(

كتاب الصيد والذبائح باب الصيد بالكالب ) مع النووي١٣/٧٣(املعراض، ومسلم
  .tعلَّمة واللفظ له، كالمها من حديث عدي بن حامت امل

  ١٨٣األطعمة وأحكام الصيد والذبائح ص) ٣(
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  الباب الثَّامن

  ادات واإلقراريف القضاء والشه
  

  :وفيه فصالن
  .فـي الـقضاء والشهادات: الفصل األول
  .فـي اإلقرار: الفصل الثَّاين
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  فـي الـقضاء والشهادات: الفصل األول
  :وفيه سبع مسائل

  .األفضل ملن طُِلب للقضاء ووِجد غريه: املسألة األوىل
 غري املال وما يقصد حكم كتاب القاضي إىل القاضي يف: املسألة الثَّانية

  .به املال واحلدود
  .حكم الشهادة باالستفاضة يف احلدود والقصاص: املسألة الثَّالثة

حكم الشهادة بامللك ملن يراه يتصرف يف الشيء : املسألة الرابعة
  .تصرف املالَّك وهو يف يده

  .حكم شهادة الصبيان: املسألة اخلامسة
  . العبد يف احلدود والقصاصحكم شهادة: املسألة السادسة
  .قبول اجلرح املطلق قبل بيان سببه: املسألة السابعة
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١٢١٥ في القضاء والشهادات واإلقرار: الباب الثامن

  .األفضل ملن طلب للقضاء ووجد غريه: املسألة األوىل] ٣١٢[
  :اختلف النقل عن ابن حامد يف هذه املسألة على قولني

 أَِمن  أنَّ األفضل له اإلجابة إذا:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل:  األول-
  .)١(من نفسه

  .)٢(وهو قول عند احلنابلة
  :أدلَّة هذا القول

أنَّ اهللا تعاىل جعل للمجتهد فيه أجراً مع اخلطأ، وأسقط عنه  -١
 .)٣(حكم اخلطأ

أنَّ فيه أمراً باملعروف، ونصراً للمظلوم، وأداًء للحق إىل  -٢
  .)٤(مستحقِّه، ورداً للظامل عن ظلمه

  
 أنَّ األفضل له اإلجابة إنْ :رمحه اهللا تعاىلاختار ابن حامد  : والثَّاين-

كان خامالً، وإنْ كان مشهوراً يف الناس بالعلم يرجع إليه يف العلم 

                                 
: وقال ابن حامد: ٢/١٢٢، وقال يف الـهداية١١/١٥٧،اإلنصاف١٠/٦املبدع) ١(

  .هكذا ومل يقيده حبال دون حال. هـ.أ.األفضل أنْ يدخل فيه
  ٦/٤١٨الفروع) ٢(
  ١٠/٧املبدع) ٣(
  ١٠/٧املبدع) ٤(
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١٢١٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(والفتوى فاألفضل أنْ ال جييب
  .)٤(،والشافعية)٣(،ومذهب املالكية)٢(وهو قول عند احلنابلة

  :دليل هذا القول
ه إذا كان خامالً فاألفضل اإلجابة ليع إليه يف األحكام، ويقوم به أنجر

  .)٥(احلق، وينتفع به املسلمون
  

  . أنَّ األفضل له أنْ ال جييب مطلقاً:القول الثَّالث يف املسألة
  .)٧(،واحلنفية)٦(وهو املذهب عند احلنابلة

  :أدلَّة هذا القول
أنَّ طريقة السلف االمتناع من القضاء وتوقِّيه، كما ورد عن  -١

                                 
  ١١/١٥٧،اإلنصاف١٤/٨املغين) ١(
  ١٠/٧،املبدع٦/٤١٨الفروع) ٢(
 ،٧/١٢٦،شرح الزرقاين١/١٢،تبصرة احلكام٢/٣٣١خمتصر خليل وجواهر اإلكليل) ٣(

  ٤/١٣١الشرح الكبري
 ،١/٢٨٩،أدب القضاء البن أيب الدم٢٠/١٢٥املهذب مع تكملة اموع للمطيعي) ٤(

  . كان فقرياً، وكذا إن٤/٣٧٤ْاملنهاج ومغين احملتاج
  ١٤/٨املغين) ٥(
  ١١/١٥٧،اإلنصاف١٠/٦،املبدع٦/٤١٨،الفروع١٤/٧املغين) ٦(
،الدر ٥/١٣٢،الفتاوى البزازية٦/٣٦٣،العناية شرح الـهداية٧/٤بدائع الصنائع) ٧(

  ٥/٣٦٨املختار وحاشية ابن عابدين
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١٢١٧ في القضاء والشهادات واإلقرار: الباب الثامن

 أنْ يولِّيه t عنهما حينما أراد عثمان ابن عمر رضي اهللا
  .)١(القضاء فامتنع

 .)٢(ِلما ورد يف القضاء من التشديد والذَّم -٢
 بأنه حممول على القاضي اجلاهل، أو العامل الفاسق، أو :وأجيب عنه

 .)٣(الطالب الذي ال يأمن على نفسه
  .)٤(ِلما فيه من اخلطر والغرر -٣

وىل أنْ ال جييب، وخاصة أنه قد وِجد الذي يظهر يل أن األ: الترجيح
غريه، فلم جيب عليه وجوباً عينياً؛ ألنه قد ورد يف تولِّيه تشديد وذم ملن 

  . طلبه، واهللا تعاىل أعلم

                                 
ه  أخرجt، وخرب ابن عمر رضي اهللا عنهما مع عثمان ١٠/٦،املبدع١٤/٧املغين) ١(

 يف eكتاب األحكام باب ما جاء عن رسول اهللا ) ١٣٢٢ح٣/٦١٣(الترمذي 
هـ، وأخرجه أيضاً .أ.حديث غريب، وليس إسناده عندي مبتصل: وقال القاضي،

، وضعفه األلباين يف ضعيف سنن )مع اإلحسان٥٠٥٦ح١١/٤٤٠( ابن حبان
  ٢٢١ح١٥٢الترمذي ص

  ١٤/٧املغين) ٢(
  ٧/٤بدائع الصنائع) ٣(
  ١٤/٧يناملغ) ٤(
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١٢١٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(حكم كتاب القاضي إىل القاضي: املسألة الثَّانية] ٣١٣[
ل وما يقصد به  أنه ال يقبل إال يف املا:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

  .)٣)(٢(املال
أبو بكر غالم اخلالل، وكثري من : واختاره من علماء احلنابلة أيضاً

  .)٤(أصحاب القاضي
  .)٥(وهو رواية عن اإلمام أمحد

  :دليل هذا القول

                                 
 يف مسألة الشهادة على الشهادة، فلذا جعلت هالقول يف هذه املسألة هو القول نفس) ١(

املسألتني مسألة واحدة، وخاصة أنَّ البعض يذكر قول ابن حامد يف مسألة كتاب 
  .القاضي والبعض اآلخر يذكر قوله يف الشهادة
    يكتب مبا حكم به، فهذا أنْ: األول:      وكتاب القاضي إىل القاضي على ضربني

     أنْ يكتب يعلمه بشهادة شاهدين:والثَّاين. يلزم املكتوب إليه قبوله وإمضاؤه
                         .عنده حبق لفالن، وهذا الذي يأخذ حكم الشهادة على الشهادة

  )   بتصرف٧٥-١٤/٧٤املغين : انظر(
ال بالقرض والغصب والبيع واإلجارة ملا يقصد به امل) ٣٣٣ص( مثَّل يف املقنع) ٢(

  .والرهن والصلح والوصية له واجلناية املوجبة للمال
، وعلى هذا ال يقبل يف احلدود ١١/٣٢٢،اإلنصاف١٠/١٠٤،املبدع١٤/٢٠٠املغين) ٣(

  .والقصاص والنكاح وحنوه مما ال يثبت إال بشاهدين
  ١١/٣٢٢نصاف،اإل١٠/١٠٤،املبدع٧/٢٧٩،شرح الزركشي١٤/٢٠٠املغين) ٤(
  ١٠/١٠٤،املبدع٧/٢٧٩،شرح الزركشي٢/١٣١الـهداية) ٥(
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١٢١٩ في القضاء والشهادات واإلقرار: الباب الثامن

  .)١(أنَّ ما عداها حق ال يثبت إال بشاهدين، كحد القذف
الشبهات، خبالف  بأنه قياس مع الفارق، فاحلدود تدرأ ب:وأجيب عنه

  .)٢(القصاص
  

  :األقوال األخرى
  :للعلماء يف املسألة أربعة أقوال

  . ما تقدم من اختيار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل ومن وافقه:أحدها
  . يقبل فيما عدا احلدود والقصاص:والقول الثَّاين

  .)٤(،ومذهب احلنفية)٣(وهو رواية عن اإلمام أمحد
  :أدلَّة هذا القول

قصاص عقوبة بدنية، تدرأ بالشبهات، وتبىن على أنَّ ال -١
  .)٥(اإلسقاط، فأشبهت احلدود

أنَّ احلدود والقصاص مما يدرأ بالشبهات، والشهادة على  -٢

                                 
  ١٠/١٠٤،املبدع١٤/٢٠٠املغين) ١(
  ١٤/٢٠٠املغين) ٢(
  ١١/٣٢٢،اإلنصاف١٠/١٠٤،املبدع١٤/٢٠٠املغين) ٣(
،بدائع ١٦/٩٥،املبسوط٤/٨٧،٦٨،الكتاب واللباب٣٣٠خمتصر الطحاوي ص) ٤(

  ٢/١٥٠،٩١املختار واالختيار  ،٦/٢٨١الصنائع
  ١٤/٢٠٠املغين) ٥(
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١٢٢٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(الشهادة ال ختلو من شبهة
  .)٢( يقبل فيما عدا احلدود املتعلِّقة حبق اهللا تعاىل:القول الثَّالث

  .)٣(وهو مذهب الشافعية
  :ا القولأدلة هذ

  .مل أقف له على أدلَّة
  . أنه يقبل مطلقاً:القول الرابع

  .)٥(،واملالكية)٤(وهو رواية عن اإلمام أمحد، هي املذهب عند احلنابلة
  :أدلَّة هذا القول

أنَّ غري احلدود حق ال يدرأ بالشبهات، فيثبت بذلك،  -١
  .)٦(كاملال

ن اإلقرار به، أنَّ القصاص حق آدمي، ال يسقط بالرجوع ع -٢

                                 
  ٦/٢٨١بدائع الصنائع) ١(
  )٤/٤٥٣مغين احملتاج:انظر.(كحد الزىن وحد اخلمر) ٢(
  ٤٥٣-٤/٤٥٢،مغين احملتاج٨/٢٦١،روضة الطالبني١٣/١١٠،فتح العزيز٧/٥٣األم) ٣(
 ،١٠/١٠٣،املبدع٧/٢٧٩،شرح الزركشي١٤/٢٠٠،املغين٢/١٣١الـهداية) ٤(

  ١١/٣٢١اإلنصاف
 ،٢٩٥،القوانني الفقهية ص٥٠٠-٤٩٩،الكايف ص٢/٢٩٤اإلشراف،٤/٧٧املدونة) ٥(

   ٤/١٦١،الشرح الكبري ٢/٤٠تبصرة احلكام
  ١٠/١٠٣،املبدع١٤/٢٠٠املغين) ٦(
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١٢٢١ في القضاء والشهادات واإلقرار: الباب الثامن

 .)١(وال يستحب ستره، فأشبه األموال
أنَّ كل حكم جاز أنْ يثبت بالشهادة، جاز أنْ يثبت بالشهادة  -٣

 .)٢(على الشهادة، كاألموال
أنَّ احلاجة داعية إىل قبول كتاب القاضي إىل القاضي فيما  -٤

  .)٣(ثبت عنده ليحكَم به، وفيما حكم به لينفَذ
ظهر يل رجحانه أنه يقبل كتاب القاضي إىل القاضي  الذي ي:الترجيح

مطلقاً؛ لقوة أدلة القائلني بـهذا القول، ولعدم ثبوت الشبهة يف الشهادة 
  .على الشهادة وكتاب القاضي إىل القاضي، واهللا تعاىل أعلم

  
  
 يف احلدود )٤(حكم الشهادة باالستفاضة: املسألة الثَّالثة] ٣١٤[

  .والقصاص
 أنه يشهد باالستفاضة يف احلدود :حامد رمحه اهللا تعاىلاختار ابن 

                                 
  ١٤/٢٠٠املغين) ١(
  ٢/٢٩٤اإلشراف) ٢(
  ٢٠/١٦٤املهذب مع تكملة اموع للمطيعي) ٣(
الطرق :نظرا.(االشتهار الذي يتحدث به الناس، وفاض بينهم: االستفاضة هي) ٤(

  ) ٢٠١احلكمية ص
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١٢٢٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(والقصاص
  .)٢(اخلرقي يف ظاهر كالمه: واختاره من علماء احلنابلة أيضاً

  :دليل هذا القول
بالقياس على جواز الشهادة باالستفاضة يف غري : ميكن االستدالل لـهم

  .احلدود والقصاص
  

  .ادة باالستفاضة يف احلدود والقصاص أنه ال جتوز الشه:القول اآلخر
  .)٦(والشافعية ،)٥(واملالكية ،)٤(واحلنفية ،)٣(وهو املذهب عند احلنابلة

  :دليل هذا القول
أنَّ شهادة االستفاضة ضعيفة، لكونـها مبنية على غلبة الظَّن، فاألصل أنْ 

                                 
  ١٢/١١،اإلنصاف٦/٥٥٣الفروع) ١(
  ١٢/١١،اإلنصاف٦/٥٥٣،الفروع١٤/١٤١خمتصر اخلرقي مع املغين) ٢(
-٢٣٥،املسائل املهمة ص٦/٥٥٣،الفروع٥٤٧،عمدة الفقه ص٢/١٤٧الـهداية) ٣(

  ١٢/١١،اإلنصاف ١٠/١٩٦،املبدع٢٣٦
،الدر املختار ٢/١٤٤ختيار،اال٢٢٣-١/٢١٨،روضة القضاة٤/٦٧الكتاب واللباب) ٤(

  ٤٧١-٦/٤٧٠وحاشية ابن عابدين
،التاج واإلكليل مع مواهب ٢٧٩-١/٢٧٨،تبصرة احلكام٤٦٩-٤٦٧الكايف ص) ٥(

  ١٩٤-٦/١٩١اجلليل
 ،٤٤٩-٤/٤٤٨،املنهاج ومغين احملتاج٢٠/٢٦٢املهذب مع تكملة اموع للمطيعي) ٦(

  ٢/٤٤١جواهر العقود
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١٢٢٣ في القضاء والشهادات واإلقرار: الباب الثامن

ياع، ال جتوز، وإنما جازت يف غري احلدود والقصاص حفظاً له من الض
وأما احلدود والقصاص فهي مبنية على الدرء واإلسقاط فاحتيج فيها إىل 

  .)١(العلم باملشهود به ليشهد به
  
  
حكم الشهادة بامللك ملن يراه يتصرف يف : املسألة الرابعة] ٣١٥[

  .الشيء تصرف املالَّك وهو يف يده
  .)٢(له بامللكأنه جتوز الشهادة : اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

واألصح عند  ،)٥(واملالكية ،)٤(واحلنفية ،)٣(وهو املذهب عند احلنابلة
  .)٦(الشافعية

                                 
  ٥٤٧العدة شرح العمدة ص) ١(
  ١٢/١٦،اإلنصاف٢٣٩،املسائل املهمة ص١٤/١٤٣ملغينا) ٢(
  ١٢/١٦،اإلنصاف١٠/١٩٨،املبدع٦/٥٥٤،الفروع٢/٢٤٥،احملرر٢/١٤٨الـهداية) ٣(
،الدر ٢/١٤٤،االختيار واملختار٦/٢٦٧،بدائع الصنائع٣٤١خمتصر الطحاوي ص) ٤(

  .، واستثنوا من ذلك العبد واألمة٤٧١-٥/٤٧٠املختار وحاشية ابن عابدين 
، ٤/١٩٦،الشرح الكبري وحاشية الدسوقي٢/٣٦١تصر خليل وجواهر اإلكليلخم) ٥(

  .واشترطوا طول احليازة للمملوك
،جواهر ٤/٤٤٩،املنهاج ومغين احملتاج٢٠/٢٦٢املهذب مع تكملة اموع للمطيعي) ٦(

  .، واشترطوا للجواز طول مدة احليازة٢/٤٤١العقود
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١٢٢٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  :أدلَّة هذا القول
أنَّ اليد دليل امللك، واستمرارها من غري منازع يقويها،  -١

فجرت جمرى االستفاضة، واالحتمال ال مينع جواز 
  .)١(الشهادة

قيين هنا فجازت بالظَّن، وهو يسمى أنه ال سبيل إىل العلم الي -٢
 .)٢(علماً

أنَّ اليد أقصى ما يستدل به على امللك، إذ هي مرجع الداللة  -٣
 .)٣(على األسباب كلها، فيكتفى بـها

أنَّ اليد والتصرف مع طول الزمان من غري منازع يغلِّب على  -٤
  .)٤(الظَّن امللك

  
  .ليد والتصرف ال جتوز الشهادة له إال با:القول اآلخر

  .)٦(ووجه عند الشافعية ،)٥(وهو وجه عند احلنابلة

                                 
  ١٠/١٩٨،املبدع١٤/١٤٤املغين) ١(
  ١٠/١٩٨،املبدع١٤/١٤٤املغين) ٢(
  ٧/١٢٧البحر الرائق) ٣(
  ٤/٤٤٩مغين احملتاج) ٤(
  ١٢/١٦،اإلنصاف١٠/١٩٩،املبدع٦/٥٥٤،الفروع٢/٢٤٥احملرر) ٥(
  ٢/٤٤١،جواهر العقود٢٠/٢٦٢املهذب مع تكملة اموع للمطيعي) ٦(
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١٢٢٥ في القضاء والشهادات واإلقرار: الباب الثامن

  :دليل هذا القول
أنَّ يده حيتمل أنْ تكون غري مالكة؛ ألنَّ اليد غري منحصرة يف امللك، فقد 

  .)١(تكون بإجارة وإعارة وغصب
  
  
  .حكم شهادة الصبيان: املسألة اخلامسة] ٣١٦[

ه تقبل شهادة املميز فيما عدا احلدود  أن:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)٢(والقصاص

  :دليل هذا القول
  .)٣(أخذاً باألحوط

  
  :األقوال األخرى

  :للعلماء يف املسألة أربعة أقوال
  . ما تقدم من اختيار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل:أحدها

  . أنَّ شهادة الصبيان ال تقبل مطلقاً:والقول الثَّاين

                                 
  ٤/٤٤٩،مغين احملتاج١٠/١٩٩،املبدع١٤/١٤٤املغين) ١(
  ١٢/٣٧،اإلنصاف١٠/٢١٣،املبدع٢/٢٨٤السنية،النكت والفوائد ١٤/١٤٦املغين) ٢(
  ١٠/٢١٣املبدع) ٣(
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١٢٢٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 ،)٢(واحلنفية ،)١( أمحد، هي املذهب عند احلنابلةوهو رواية عن اإلمام
  .)٣(والشافعية

  :أدلَّة هذا القول
  .)٤() واستشِهدوا شِهيديِن ِمن ِرجاِلكُم (قوله تعاىل -١

 .)٥( أنَّ الصبيان ليسوا برجال:وجه الداللة
ِإنه آِثم  وال تكْتموا الشهادةَ ومن يكْتمها فَ(قول اهللا تعاىل  -٢

 ه٦( )قَلْب(. 
 أنَّ اهللا تعاىل توعد على كتمان الشهادة، والصيب ال :وجه الداللة
 .)٧(يلحقه التوعد

                                 
،احملرر والنكت ١٤٧-١٤/١٤٦،املغين٢/١٤٩،الـهداية٣/٩٠الروايتني والوجهني)١(

  ١٢/٣٧،اإلنصاف ٢/٢٨٣السنية والفوائد
البحر  ،٦/٢٦٧بدائع الصنائع ،١/٢٠١روضة القضاة ،١٦/١١٣املبسوط) ٢(

  ٢/١٩٦جممع األر ،٧/١٣١الرائق
،املنهاج ومغين ٢٠/٢٢٦،املهذب مع تكملة اموع للمطيعي٧/٥١األم) ٣(

  ٢/٤٣٩جواهر العقود ،٤/٤٢٧احملتاج
  )٢٨٢(سورة البقرة آية رقم) ٤(
  ٢٠/٢٢٦،املهذب مع تكملة اموع للمطيعي٣/٩٠الروايتني والوجهني) ٥(
  )٢٨٣(سورة البقرة آية رقم) ٦(
  ٣/٩٠الروايتني والوجهني) ٧(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


١٢٢٧ في القضاء والشهادات واإلقرار: الباب الثامن

 .)١ ()  ِممن ترضونَ ِمن الشهداِء(قول اهللا تعاىل  -٣
 أنَّ الصبيان ليسوا ممن نرضى من الشهداء، وإنما أمرنا :وجه الداللة

 .)٢(جل أنْ نقبل شهادة من نرضىاهللا عز و
 .)٣(أنها شهادة من غري مكلَّف، فلم تصح، كشهادة انون -٤
أنَّ من مل تقبل شهادته على من ليس مبثله، ال تقبل على مثله،  -٥

 .)٤(كانون
أنَّ من ال يقبل قوله على نفسه يف اإلقرار، ال تقبل شهادته  -٦

 .)٥(على غريه، كانون
قرار الصيب إنْ كان يف املال فإنه كالشهادة، فهما  بأنَّ إ:وأجيب عنه

ال يقبالن يف املال، وإنْ كان يف الدماء عمداً فهو خطأ؛ ألنَّ عمد 
الصيب خطأ يؤول إىل الدية، فيكون إقراراً على غريه فال يقبل 

 .)٦(كالبالغ
، أنَّ البيان ال حيصل إال باعتبار عقل املتكلِّم، والشهادة بينة -٧

                                 
  )٢٨٢(بقرة آية رقمسورة ال) ١(
  ٧/٥١األم) ٢(
  ٣/٩٠الروايتني والوجهني) ٣(
  ١٤/١٤٧املغين) ٤(
  ١٠/٢١٣،املبدع١٤/١٤٧املغين) ٥(
  ٧٨طرائق احلكم ص) ٦(
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١٢٢٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

ومعرفة عقل املرء باختباره فيما يأيت ويذر، وحسن نظره يف 
عاقبة أمره، واملطلق من الشيء ينصرف إىل الكامل منه إال أنه 
ال حد يعرف به كمال معرفة العقل سوى ما جعله الشرع 

 .)١(حداً وهو البلوغ، تيسرياً لألمر على الناس
 .)٢(مأمث الكذبأنه ال حتصل الثِّقة بقوله، لعدم خوفه من  -٨
 .)٣(أنَّ الشهادة فيها معىن الوالية، والصيب مولَّى عليه -٩
أنَّ من ال تقبل شهادته يف األموال ال تقبل يف اجلراح،  -١٠

  .)٤(كالقصاص
 بأنه قياس مع الفارق، فالدماء تعظم حرمتها، بدليل قبول :وأجيب عنه
  .)٥(القسامة فيها
  .يب املميز مطلقاً تقبل شهادة الص:القول الثَّالث

  .)٦(وهو رواية عن اإلمام أمحد

                                 
  ١٦/١١٣املبسوط) ١(
  ١٠/٢١٣املبدع) ٢(
   ٦/٢٦٧بدائع الصنائع) ٣(
  ١٤/١٤٧املغين) ٤(
  ٧٨طرائق احلكم ص) ٥(
 ،٢/٢٨٤رر والنكت والفوائد السنيةاحمل ،١٤/١٤٦املغين ،٢/١٤٩دايةاهل) ٦(

  ١٢/٣٧اإلنصاف ،١٠/٢١٣املبدع
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١٢٢٩ في القضاء والشهادات واإلقرار: الباب الثامن

  :أدلَّة هذا القول
  .)٢)(١ ()  ِممن ترضونَ ِمن الشهداِء(عموم قوله تعاىل -١
 .)٣(أنه مأمور بالصالة، فأشبه البالغ -٢
  .)٤(أنه ممن يقبل خربه، فقبلت شهادته، كالبالغ -٣

ال يف اِجلراح فيما بينهم إذا شهدوا  ال تقبل شهادة الصبيان إ:القول الرابع
  .قبل االفتراق عن احلالة اليت جتارحوا عليها

  .)٦(،ومذهب املالكية)٥(وهو رواية عن اإلمام أمحد
  :أدلَّة هذا القول

أنَّ حفظ الدماء مندوب إليه، والصبيان خيلون يف الـهواء  -١
فيجرح بعضهم بعضاً، فلو مل نقبل شهادة بعضهم على بعض 

رنا دماءهم، فدعت احلاجة إىل قبول ذلك، كما دعت ألهد

                                 
  )٢٨٢(سورة البقرة آية رقم) ١(
  ٢/٢٨٤النكت والفوائد السنية) ٢(
  ٢/٢٨٤النكت والفوائد السنية) ٣(
  ٣/٩١الروايتني والوجهني) ٤(
 ،٢/٢٨٤،احملرر والنكت والفوائد السنية١٤/١٤٦،املغين٢/١٤٩الـهداية) ٥(

  ١٢/٣٧،اإلنصاف١٠/٢١٣املبدع
،الشرح ٢/٢٨٥،اإلشراف٢/٢٨٧،الرسالة مع شرح زروق٤/٨٤املدونة) ٦(

  ٢/٣٥٦جواهر اإلكليل ،٢/٣٥٦الصغري
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١٢٣٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 ـهناحلاجة إىل قبول شهادة النساء منفردات يف الوالدة؛ ألن
  . )١(خيلون بـها

  .)٢(أنَّ الظاهر صدقهم وضبطهم، فإذا تفرقوا احتمل أنْ يلقَّنوا -٢
 الذي يظهر يل رجحانه  أنه ال تقبل شهادة الصبيان إال يف :الترجيح

راح إذا شهدوا قبل االفتراق، ألنَّ هذا من مواضع احلاجات، وقد قال اِجل
وقد اتفق العلماء على أنَّ مواضع احلاجات :( ابن القيم رمحه اهللا تعاىل

يقبل فيها من الشهادات ما ال يقبل يف غريها من حيث اجلملة، وإنْ 
 وكذلك عمل الصحابة وفقهاء:( ، وقال)٣()تنازعوا يف بعض التفاصيل

املدينة بشهادة الصبيان على جتارح بعضهم بعضاً، فإنَّ الرجال ال حيضرون 
معهم يف لعبهم، ولو مل تقبل شهادتـهم لضاعت احلقوق، وتعطلت، 
وأمهلت مع غلبة الظَّن أو القطع بصدقهم، وال سيما إذا جاءوا جمتمعني 

فُرقوا قبل تفرقهم ورجوعهم إىل بيوتـهم وتواطؤوا  على خرب واحد، و
وقت األداء، واتفقت كلمتهم، فإنَّ الظَّن احلاصل حينئذ من شهادتـهم 
أقوى من الظَّن احلاصل من شهادة رجلني، وهذا مما ال ميكن دفعه 
وجحده، فال نظن بالشريعة الكاملة الفاضلة املنتظمة ملصاحل العباد يف 

                                 
  ١٧٢،الطرق احلكمية ص٣/٩١الروايتني والوجهني) ١(
  ١٠/٢١٤،املبدع٢/٢٨٤،النكت والفوائد السنية١٤/١٤٦املغين) ٢(
  ١/١٣٩أعالم املوقعني) ٣(
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١٢٣١ في القضاء والشهادات واإلقرار: الباب الثامن

 ظهور أدلته املعاش واملعاد أنها تـهمل مثل هذا احلق وتضيعه مع
  .، واهللا تعاىل أعلم)١(هـ.أ)وقوتـها

  
  
  .حكم شهادة العبد يف احلدود والقصاص: املسألة السادسة] ٣١٧[

 أنه تقبل شهادة العبد يف احلدود :اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)٢(والقصاص

  .)٤(، هي املذهب عند احلنابلة)٣(وهو رواية عن اإلمام أمحد
  :ولأدلَّة هذا الق

  .)٥( )  وأَشِهدوا ذَوى عدٍل ِمنكُم(قول اهللا تعاىل  -١
  .)٦(أنَّ العدالة باقيه مع فقد احلرية، بدليل قبول روايته:وجه الداللة

 

                                 
  ١/١٣٩أعالم املوقعني) ١(
  ١٢/٦٠،اإلنصاف١٠/٢٣٦املبدع) ٢(
النكت والفوائد :انظر.(امليموين ومحدان بن علي الوراق وابن منصور: نقلها عنه) ٣(

  )٣٠٦-٢/٣٠٥السنية
  ١٢/٦٠،اإلنصاف١٦٥الطرق احلكمية ص) ٤(
  )٢(سورة الطالق آية رقم) ٥(
  ١٠/٢٣٦املبدع) ٦(
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١٢٣٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

٢- ه ذكر مكلَّف يقبل إخباره، فقبلت شهادته، كاحلر١(أن(. 
٣- ه عدل غري متهم، فقبلت شهادته، كاحلر٢(أن(. 
ة على العدالة اليت هي مظنة الصدق، وحصول أنَّ مبىن الشهاد -٤

الثقة من القول، والعبد أهل لذلك، فوجب أنْ تقبل 
  .)٣(شهادته

  
  :األقوال األخرى

  :للعلماء يف املسألة ثالثة أقوال
  . ما تقدم من اختيار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل ومن وافقه:أحدها

  . أنها ال تقبل فيهما:والقول الثَّاين
 ،)٦(واملالكية ،)٥(ومذهب احلنفية ،)٤(ية عن اإلمام أمحدوهو روا

                                 
  ٢/٣٠٦النكت والفوائد السنية) ١(
  ١٠/٢٣٦املبدع) ٢(
  ١٤/١٨٦املغين) ٣(
  ١٢/٦١،اإلنصاف٢/٣٠٦احملرر) ٤(
 ،٣٠٧،أدب القضاء للسروجي ص١/٢٠١،روضة القضاة٣٣٥خمتصر الطحاوي ص) ٥(

  ٣٧٠-١/٣٦٩مسعفة احلكام
،كفاية العامل ١/١٧٢،تبصرة احلكام٣٠٣،القوانني الفقهية ص٢/٢٩٠اإلشراف) ٦(

  ٢/٣٤٨،الشرح الصغري ٢/٣١٦الرباين
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١٢٣٣ في القضاء والشهادات واإلقرار: الباب الثامن

  .)١(والشافعية
  :أدلَّة هذا القول

  .)٢(أنَّ العبد ناقص، فلم تقبل شهادته فيهما، كاملرأة -١
أنَّ احلدود مبناها على الدرء واإلسقاط، فيغلَّظ يف طريق  -٢

ع ثبوتـها، فلهذا ال تقبل فيها شهادة النساء، فجاز أنْ ال تسم
 .)٣(فيها شهادة العبد

أنَّ االختالف يف قبول شهادته يف األموال نقص وشبهة، فلم  -٣
 .)٤(تقبل شهادته فيما يدرأ بالشبهات

 .)٥(أنَّ أداء الشهادة فيه معىن الوالية، والعبد مسلوب منها -٤
أنَّ الشهادة جتري جمرى الواليات والتمليكات، والعبد ال  -٥

  .)٦( فال شهادة لهوالية له على غريه وال ميلك،
ما : وهذا يف غاية الضعف، فإنه يقال:  ابن القيم بقولهوأجاب عنهما

                                 
،املنهاج ومغين ٢٠/٢٢٦تكملة اموع للمطيعي،املهذب مع ٧/٤٩األم) ١(

  ٢/٤٤١جواهر العقود ،٤/٤٢٧احملتاج
  ٢/٣٠٧النكت والفوائد السنية) ٢(
  ٢/٣٠٧النكت والفوائد السنية) ٣(
  ١٤/١٨٧املغين) ٤(
  ٤/٤٢٧مغين احملتاج) ٥(
  ٦/٢٦٧بدائع الصنائع) ٦(
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١٢٣٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

تعنون بالوالية؟ أتريدون بـها الشهادة، وكونه مقبول القول على 
املشهود عليه، أم كونه حاكماً عليه منفِّذاً فيه احلكم؟ فإنْ أردمت األول 

وهذا . عبد ليس من أهل الشهادةأنَّ الشهادة شهادة، وال: كان التقدير
حاصل دليلكم، وإنْ أردمت الثَّاين فمعلوم البطالن قطعاً، والشهادة ال 

  .)١(تستلزمه
  . أنها تقبل يف القصاص دون احلدود:القول الثَّالث

  .)٢(وهو رواية عن اإلمام أمحد
  :أدلَّة هذا القول

ا يف ما استدل به أصحاب القول الثَّاين على عدم قبولـه -١
  .احلدود

أنَّ القصاص حق آدمي مبين على الشح والضيق، خبالف  -٢
 .)٣(احلدود فإنها مبنية على املساهلة واملساحمة

أنَّ القصاص حق آدمي ال يصح الرجوع عن اإلقرار به،  -٣
  .)٤(فأشبه األموال

 الذي يظهر يل رجحانه أنه تقبل شهادة العبد يف احلدود :الترجيح
                                 

  ١٦٩الطرق احلكمية ص) ١(
  ١٢/٦١صاف،اإلن٢/٣٠٧النكت والفوائد السنية) ٢(
  ١٠/٢٣٧املبدع) ٣(
  ١٤/١٨٧املغين) ٤(
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١٢٣٥ في القضاء والشهادات واإلقرار: الباب الثامن

:( ، قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل)١( كما تقبل يف غري ذلكوالقصاص،
وقبول شهادة العبد هو موجب الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، وصريح 

وليس مع من ردها كتاب وال سنة وال إمجاع وال . القياس وأصول الشرع
بة وأيضاً فإنَّ املقتضي لقبول شهادة املسلم عدالته، وغل:( ، وقال)٢()قياس

الظَّن بصدقه، وعدم تطرق التهمة إليه، وهذا بعينه موجود يف العبد، 
فاملقتضى موجود واملانع مفقود، فإنَّ الرق ال يصلح أنَّ يكون مانعاً، فإنه 

وال فرق بني شهادة . )٣(هـ.أ)ال يزيل مقتضى العدالة، وال تطرق تـهمة
ان عدالً، واهللا تعاىل العبد يف احلدود والقصاص وشهادته يف غريها إذا ك

  .أعلم
  
  
  .قبول اجلَرح املطلق قبل بيان سببه: املسألة السابعة] ٣١٨[

 أنه ال يقبل اجلَرح املطلق حىت يبين :اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)٤(سببه

                                 
  ٣/١٧٩،فقه أنس بن مالك١/١٤٠أعالم املوقعني) ١(
  ١٦٦الطرق احلكمية ص) ٢(
  ١٦٧الطرق احلكمية ص) ٣(
  ٢/٢٤٨التمام) ٤(
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١٢٣٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 ،)٢(واملالكية ،)١(م أمحد، هي املذهب عند احلنابلةاوهو رواية عن اإلم
  .)٣(والشافعية

  :أدلَّة هذا القول
أنَّ الناس خيتلفون يف أسباب اجلَرح، فبعضهم جيرح لسبب ال  -١

يوجب جرحاً عند غريه، فلم يقبل اجلَرح مطلقاً، جلواز أنْ 
يكون اجلارح قد فسقه بسبب ال يوجب الفسق عند 

  .)٤(احلاكم
أنَّ اجلَرح والتعديل إىل احلكام دون الشهود، فاعترب فيه اجتهاد  -٢

 .)٥(، ومل يعمل فيه رأي الشهوداحلاكم
أنَّ اجلَرح ينقل عن األصل، فإنَّ األصل يف املسلمني العدالة،  -٣

واجلَرح ينقل عنها، فالبد أنْ يعرف الناقل، لئال يعتقد نقله مبا 

                                 
 ،املبدع٦/٤٧٣،الفروع٢/٢٠٧،احملرر١٤/٤٩،املغين٢/٢٤٧،التمام٢/١٢٨دايةاهل) ١(

  ١١/٢٨٨اإلنصاف ،١٠/٨٣
  ٢/٣٥٠،جواهر اإلكليل٣٠٥،القوانني الفقهية ص٤٦٥الكايف ص) ٢(
،املنهاج ومغين ٤٢-٢/٤١،أدب القاضي للماوردي٨/٤٢١خمتصر املزين) ٣(

  ٢/٣٦٦جواهر العقود ،٤/٤٠٤احملتاج
  ١٤/٤٩،املغين٢/٢٤٨التمام) ٤(
  ٢/٤٣أدب القاضي للماوردي) ٥(
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١٢٣٧ في القضاء والشهادات واإلقرار: الباب الثامن

  .)١(ال يراه القاضي ناقالً
  

  . أنه يقبل اجلَرح املطلق ولو مل يبين سببه:القول اآلخر
  .)٣(،ومذهب احلنفية)٢(إلمام أمحدوهو رواية عن ا
  :أدلَّة هذا القول

من ((: قالeحديث ابن عمر رضي اهللا عنهما أنَّ رسول اهللا  -١
  .)٤( أخرجه البخاري ومسلم))ستر مسلماً ستره اهللا يوم القيامة

 لعورة املسلم، فوجب أنْ اً أنَّ يف كشف السبب إظهار:وجه الداللة
 .)٥(ال يلزمه كشفه
 بأنه حممول على كشف عورة :االستدالل باحلديثوأجيب عن 

املسلم إذا مل تدع احلاجة إىل ذلك، وأما هنا فإنَّ احلاجة داعية إىل 
ذلك؛ ألنَّ يف ذلك دفع الظلم عن املشهود عليه، فكما جازت 

                                 
  ١٤/٤٩املغين) ١(
 ،اإلنصاف١٠/٨٣،املبدع٢/٢٠٧رر،احمل١٤/٤٩،املغين٢/٢٤٧،التمام٢/١٢٨دايةاهل) ٢(

١١/٢٨٨  
  ٣٤٢،أدب القضاء للسروجي ص٣/١١شرح أدب القاضي للصدر الشهيد) ٣(
كتاب املظامل باب ال يظلم املسلم املسلم وال )مع الفتح٢٤٤٢ح٥/١١٦(البخاري) ٤(

  .كتاب الرب والصلة واآلداب باب حترمي الظلم)مع النووي١٦/١٣٥(يسلمه، ومسلم
  ٢/٢٤٨التمام) ٥(
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١٢٣٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

جب احلد، فهاهنا أوىل الشهادة عليه يف إقامة احلد عليه إذا أتى ما يو
 .باجلواز
 هتك عورته كان بسبب منه؛ ألنه تعرض للشهادة مع ارتكابه أو أنَّ

ما يوجب اجلَرح، فكان هو الـهاتك لعورته، إذ كان فعله هو احملوج 
 .)١(للناس إىل جرحه

٢-  أنَّ التصريح بالسبب جيعل اجلارح فاسقاً، ويوجب عليه احلد
يف بعض احلاالت، وهو أنْ يشهد عليه بالزىن، فيفضي اجلَرح 

ىل جرح اجلارح، وإبطال شهادته، وال يتجرح بـها إ
  .)٢(اروح

  .)٣( بأنه ميكنه التعريض بالسبب من غري تصريح:وأجيب عنه
 الذي يظهر يل رجحانه أنه ال يقبل اجلَرح ما مل يبين اجلارح :الترجيح

السبب، الختالف الناس يف أسباب اجلَرح، فقد يتوهم أنْ ذلك الفعل 
رجمن بيان ي ح به، فلذا البدرجه ال يح به الشاهد ويرى القاضي أن

  .السبب، واهللا تعاىل أعلم

                                 
  ١٤/٥٠املغين) ١(
  ١٠/٨٣،املبدع١٤/٤٩املغين) ٢(
  ١٠/٨٣،املبدع١٤/٤٩املغين) ٣(
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  فـي اإلقـرار: الفصل الثَّاني
  

  :وفيه ست مسائل
  .حكم اإلقرار حلمل امرأة: املسألة األوىل
إذا أقر حلمل وأطلق، فولدت ذكراً وأنثى، فكيف يقسم : املسألة الثَّانية

  .هما؟املال بين
  .احلكم إنْ أقر ملسجد أو مقربة أو طريق وأطلق: املسألة الثَّالثة
بالنصب، فكم . له علي كذا وكذا درمهاً: إذا قال: املسألة الرابعة

  .يلزمه؟
فهل يكون مقراً . له عندي متر يف جراب: إذا قال: املسألة اخلامسة

  .باجلراب؟
  .ي ألف إال مخسني درمهاًله عل: احلكم إذا قال: املسألة السادسة
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١٢٤١ في القضاء والشهادات واإلقرار: الباب الثامن

  .حكم اإلقرار حلمل امرأة: املسألة األوىل] ٣١٩[
  .)١( أنه يصح مطلقاً:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

،وقول )٤(،واألظهر عند الشافعية)٣(،واملالكية)٢(وهو املذهب عند احلنابلة
  .)٥(حممد بن احلسن من احلنفية

  :أدلَّة هذا القول
١- له اإلقرار املطلق، أن ه جيوز أنْ ميلك بوجه صحيح، فصح

  .)٦(كالطفل
أنَّ من صح له اإلقرار بالوصية واملرياث صح له اإلقرار املطلق،  -٢

 .)٧(كالطفل
أنَّ إقرار العاقل جيب محله على الصحة ما أمكن، وقد أمكن  -٣

  .)٨(محله على جهة مصححة له، فوجب محله عليها
                                 

 القاعدة ١٧٥،قواعد ابن رجب ص٧/٢٦٧،املغين٢/٥٧،التمام٢/١٥٦الـهداية) ١(
  ١٢/١٥٦اإلنصاف ،)٨٤(رقم

  ١٢/١٥٦،اإلنصاف١٠/٣١٦،املبدع٦/٦١٣،الفروع٢/٣٨٩،احملرر٢/٥٧التمام) ٢(
  . إنْ مل يبين شيئاً بطل إقراره: ٦/٩٥ شرح الزرقاين، ويف٥/٢٢٣مواهب اجلليل) ٣(
  ٢/٢٤١،املنهاج ومغين احملتاج٤/١٢،روضة الطالبني٣٦٥،التنبيه ص٣/٢٤٤األم) ٤(
  ٧/٣٢٤،الـهداية مع تكملة فتح القدير٧/٢٢٣،بدائع الصنائع١٧/١٩٧املبسوط) ٥(
  ١٠/٣١٦،املبدع٧/٢٦٧املغين) ٦(
  ٢/٥٧،التمام٢٠/٢٩٧طيعياملهذب مع تكملة اموع للم) ٧(
  ٢/٢٤٢،مغين احملتاج٧/٢٢٣بدائع الصنائع) ٨(
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١٢٤٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .أنه ال يصح إال أنْ يعزوه إىل سبب من إرث أو وصية :القول اآلخر
  .)٣(،ومذهب احلنفية)٢(،والشافعية)١(وهو قول عند احلنابلة

  :أدلَّة هذا القول
  .)٤(أنه ال ميلك بغريمها، فلو صح اإلقرار له متلَّك بغريمها -١

 .)٥( بأنَّ اإلقرار كاشف للملك ومبين له، ال موجب له:وأجيب عنه
نَّ ظاهر اإلطالق ينصرف إىل املعاملة وحنوها، وهي مستحيلة أ -٢

 .)٦(مع احلمل
 بأنه إذا صح ملك احلمل فإنه يتوجه محل اإلقرار مع :وأجيب عنه
 .)٧(اإلطالق عليه

أنَّ اإلقرار للحمل تعليق له على شرط يف الوالدة؛ ألنه ال  -٣

                                 
 ،١٧٥،قواعد ابن رجب ص٧/٢٦٧،املغين٢/٥٧،التمام٢/١٥٦الـهداية) ١(

  ١٢/١٥٦،اإلنصاف١٠/٣١٧املبدع
  ٢/٢٤٢،مغين احملتاج٣٦٥التنبيه ص) ٢(
اشية ،الدر املختار وح٧/٤٢٧،البحر الرائق٧/٢٢٣،بدائع الصنائع١٧/١٩٧املبسوط) ٣(

  ٦٠٠-٥/٥٩٩ابن عابدين
  ١٠/٣١٧،املبدع١٧٥،قواعد ابن رجب ص٧/٢٦٧املغين) ٤(
  ١٧٥قواعد ابن رجب ص) ٥(
  ٢/٢٤٢،مغين احملتاج١٧٥قواعد ابن رجب ص) ٦(
  ١٧٥قواعد ابن رجب ص) ٧(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


١٢٤٣ في القضاء والشهادات واإلقرار: الباب الثامن

 .)١(ميلك دون خروجه حياً، واإلقرار ال يقبل التعليق
أنَّ اإلقرار املبهم له جهة صحة وجهة فساد، فال يصح مع  -٤

الشك، وكذا احلمل حمتمل الوجود والعدم، والشك من وجه 
  .)٢(واحد مينع صحة اإلقرار، فمن وجهني أوىل

الذي يظهر يل رجحانه أنه ال يصح اإلقرار حلمل امرأة إال أنْ : الترجيح
نَّ اإلقرار إخبار عن حق للغري، يعزوه إىل سبب من إرث أو وصية؛ أل

    .واحلمل ال طريق مللكه إال بإرث أو وصية، واهللا تعاىل أعلم
  
  
إذا أقر حلمل وأطلق، فولدت ذكراً وأنثى، : املسألة الثَّانية] ٣٢٠[

  .فكيف يقسم املال بينهما؟
  .)٣( أنه يقْسم بينهما بالسوية:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

 ،)٥(ةـكيـالـوامل ،)٤(ةـابلـد احلنـب عنـذهـ املوـوه

                                 
  ١٧٥قواعد ابن رجب ص) ١(
  ٧/٢٢٤بدائع الصنائع) ٢(
  ١٢/١٥٧،اإلنصاف١٠/٣١٧،املبدع٢/٣٩٠،احملرر٢/١٥٧الـهداية) ٣(
  ١٢/١٥٧،اإلنصاف١٠/٣١٧،املبدع٦/٦١٣،الفروع٦/٤٠٦،املمتع٧/٢٦٧املغين) ٤(
 ،٥/٢٢٤،التاج واإلكليل مع مواهب اجلليل٢/١٩٩خمتصر خليل وجواهر اإلكليل) ٥(

  ٦/٩٦شرح الزرقاين
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١٢٤٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(والشافعية
  :دليل هذا القول

  .)٢(أنه ال مزية ألحدمها على اآلخر
  

  . يقسم بينهما أثالثاً:القول اآلخر
  .)٣(وهو وجه عند احلنابلة

  :دليل هذا القول
  .ميكن االستدالل لـهم بالقياس على املرياث

 يل رجحانه أنه يقْسم بينهما بالسوية، لعدم املميز  الذي يظهر:الترجيح
 وال نص ،ا املرياث فقد ثبت ذلك بالنصللذكر عن األنثى يف الوصية، وأم

  .يف الوصية، واهللا تعاىل أعلم
  
    
احلكم إنْ أقر ملسجد أو مقربة أو طريق : املسألة الثَّالثة] ٣٢١[

  .وأطلق

                                 
  ٢/٢٤٢،مغين احملتاج٤/١٣،روضة الطالبني٣/٢٤٤األم) ١(
  ١٠/٣١٧،املبدع٢/٣٩٠النكت والفوائد السنية) ٢(
  ١٢/١٥٨،اإلنصاف١٠/٣١٧،املبدع٦/٦١٣،الفروع٦/٤٠٦املمتع) ٣(
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١٢٤٥ في القضاء والشهادات واإلقرار: الباب الثامن

  .)١( أنه يصح، ويكون ملصاحلها:عاىلاختار ابن حامد رمحه اهللا ت
  .)٣(،واألصح عند الشافعية)٢(وهو املذهب عند احلنابلة

  :أدلَّة هذا القول
أنه جيوز أنْ ميلك بوجه صحيح، فصح له اإلقرار املطلق،  -١

  .)٤(كالطفل
أنَّ إقرار العاقل جيب محله على الصحة ما أمكن، وقد أمكن محله على 

  .)٥( محله عليهاجهة مصححة له، فوجب
  

  . أنه ال يصح:القول اآلخر
، )٧(ةــعيـافـوالش ،)٦(ةـلـد احلنابـنـه عـو وجـوه

                                 
  ١٢/١٤٦اإلنصاف) ١(
: ، قال يف املبدع١٢/١٤٦،اإلنصاف١٠/٣٠٨،املبدع٦/٦١٣،الفروع٧/١٦٧املغين) ٢(

  .الصواب: ويف اإلنصاف. األشهر
،فتح ٨/٣٣٣،حلية العلماء٢٠/٢٩٧املهذب مع تكملة اموع للمطيعي) ٣(

  ٢/٢٤٢حملتاج،مغين ا٥/٢٨٧العزيز
  ١٠/٣١٦،املبدع٧/٢٦٧املغين) ٤(
  ٢/٢٤٢مغين احملتاج) ٥(
  ١٢/١٤٦،اإلنصاف٦/٦١٣،الفروع٧/١٦٧املغين) ٦(
،فتح ٨/٣٣٣،حلية العلماء٢٠/٢٩٧املهذب مع تكملة اموع للمطيعي) ٧(

  ٢/٢٤٢،مغين احملتاج٥/٢٨٧العزيز

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


١٢٤٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)١(ذهب املالكيةـوم
  :دليل هذا القول

أنَّ ظاهر اإلطالق ينصرف إىل املعاملة وحنوها، وهي مستحيلة مع املسجد 
  .)٢(واملقربة والطريق

ه يصح اإلقرار ملسجد أو مقربة أو  الذي يظهر يل رجحانه أن:الترجيح
طريق إذا أطلق؛ ألنه جيوز أنْ متلك بوجه صحيح، فيصح اإلقرار لـها، 

  .واهللا تعاىل أعلم
  
  
بالنصب، . له علي كذا وكذا درمهاً: إذا قال: املسألة الرابعة] ٣٢٢[

  .)٣(فكم يلزمه؟
  .)٤( أنه يلزمه درهم:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

  
                                 

  ٢/٥٥تبصرة احلكام) ١(
  ٢/٢٤٢،مغين احملتاج١٧٥قواعد ابن رجب ص) ٢(
 ،١٠/٣٦٠املبدع :انظر( .بالرفع. له علي كذا وكذا درهم: وكذا احلكم لو قال) ٣(

  )١٢/٢١٣اإلنصاف
 ،٣٦٢-١٠/٣٦١،املبدع٧/٣٠٩،املغين٢/١٦٠داية،اهل١/٤٠٤الروايتني والوجهني) ٤(

  ١٢/٢١٤اإلنصاف
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١٢٤٧ في القضاء والشهادات واإلقرار: الباب الثامن

  .)٢(وقول عند الشافعية ،)١(هو املذهب عند احلنابلةو
  :أدلَّة هذا القول

يحتِمل أقلَّ من درهم، فإذا عطف عليه مثله، مث ) كذا(أنَّ  -١
  .)٣(فسرمها بدرهم واحد جاز، وكان كالماً صحيحاً

  .)٤(يقع على أقل من درهم، وال يعطى إال اليقني) كذا(أنَّ  -٢
  

  :األقوال األخرى
  : يف املسألة أربعة أقوالللعلماء
  . ما تقدم من اختيار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل ومن وافقه:أحدها

  . يلزمه درهم، وبعض آخر يفسره:والقول الثَّاين
  .)٦(،وقول عند الشافعية)٥(وهو وجه عند احلنابلة

  :دليل هذا القول

                                 
  ١٢/٢١٤،اإلنصاف١٠/٣٦٢،املبدع٦/٦٣٨الفروع) ١(
  ٢/٢٤٩،مغين احملتاج٣٦٧،التنبيه ص٨/٢١١خمتصر املزين) ٢(
  ١٠/٣٦٢،املبدع٧/٣٠٩املغين) ٣(
  ٨/٢١١خمتصر املزين) ٤(
 ،١٠/٣٦٢املبدع ،٦/٦٣٨الفروع ،٧/٣٠٩املغين ،١/٤٠٤الروايتني والوجهني) ٥(

  ١٢/٢١٥ اإلنصاف
  ٢/٢٤٩مغين احملتاج) ٦(
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١٢٤٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

وىل باقية على أنه جعل الدرهم تفسرياً ِلما يليه، فيلزمه بـها درهم، واأل
  .)١(إبـهامها فريجع يف تفسريها إليه

  . يلزمه درمهان:القول الثَّالث
  .)٣(،واملذهب عند الشافعية)٢(وهو وجه عند احلنابلة

  :أدلَّة هذا القول
 فسر ذلك بدرهم عاد التفسري إىل كل اأنه ذكر مجلتني، فإذ -١

 يعود التفسري إىل. عشرون درمهاً: واحدة منهما، كقوله
  .)٤(العشرين، فكذلك ههنا

  .)٥(أنَّ التمييز وصف، والوصف املتعقِّب لشيئني يعود إليهما -٢
  . يلزمه واحد وعشرون درمهاً:القول الرابع

 ،)٦(ةـــــيـفــنــحـب الــذهـــو مـــوه

                                 
  ١٠/٣٦٢،املبدع٧/٣٠٩املغين) ١(
 املبدع ،٦/٦٣٨الفروع ،٧/٣٠٩املغين ،٢/١٦٠دايةاهل ،١/٤٠٤الروايتني والوجهني)٢(

  ١٢/٢١٥،اإلنصاف١٠/٣٦٢
  ٢/٢٤٩،املنهاج ومغين احملتاج٣٦٧،التنبيه ص٨/٢١١خمتصر املزين) ٣(
  ١٠/٣٦٢،املبدع٧/٣٠٩املغين) ٤(
  ٢/٢٤٨مغين احملتاج) ٥(
 املختار واالختيار ،٧/٢٢٢بدائع الصنائع ،٧/٣١٠الـهداية وتكملة فتح القدير) ٦(

  ٧/٤٢٥البحر الرائق ،٢/١٣٠
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١٢٤٩ في القضاء والشهادات واإلقرار: الباب الثامن

  .)١(واملالكية
  :أدلَّة هذا القول

أنه مجع بني عددين مبهمني حبرف اجلمع، وجعلهما امساً  -١
 .)٢( وعشرون واحدواحداً، وأقل ذلك

حد وعشرين إىل تسعة وتسعني، واأنَّ العدد املعطوف من  -٢
  .)٣(حد وعشرونواواحملقق هنا 

  
فهل يكون . له عندي متر يف ِجراب: إذا قال: املسألة اخلامسة] ٣٢٣[

  .)٤(مِقراً باِجلراب؟
  .)٥(دون اِجلراب أنه يكون مِقراً بالتمر :اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل

 ،)٦(ةــلـابـنـد احلــنـب عــذهـمـو الـوه
                                 

،التاج واإلكليل مع مواهب ٢/٢٠٣،خمتصر خليل وجواهر اإلكليل٩/٢٩١الذخرية) ١(
  ٣/٤٠٦،الشرح الكبري ٥/٢٢٩اجلليل

  ٧/٢٢٢بدائع الصنائع) ٢(
  ٢/٢٠٣جواهر اإلكليل) ٣(
 .له عندي فص يف خامت، أو درهم يف ثوب، وحنو ذلك: وكذا إذا قال) ٤(

  ) ١٢/٢٣٤،اإلنصاف٧/٢٩٠املغين:انظر(
 القاعدة ٣٦،قواعد ابن رجب ص٢/٤٩٦،النكت والفوائد السنية٧/٢٩٠ملغينا) ٥(

   ١٢/٢٣٢، اإلنصاف ١٠/٣٧١،املبدع)٢٥(رقم
  ١٢/٢٣٢،اإلنصاف٣٦،قواعد ابن رجب ص٦/٦٤٤الفروع وتصحيح الفروع) ٦(
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١٢٥٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .)٢(وقول عند املالكية ،)١(والشافعية
  :أدلَّة هذا القول

  .)٣(غري مقر به، وإنما هو موصوف به) اِجلراب(أنَّ الظرف  -١
ال يتضمن أكثر من اإلخبار عن وعاء ) يف ِجراب:(أنَّ قوله -٢

 يكون الوعاء داخالً يف اإلقرار، الشيء املقَر به، وحيتمل أنْ
وحيتمل أنْ يكون خارجاً عنه، فلم جيز أنْ حيكم فيه 

 .)٤(بالشك
أنَّ إقراره مل يتناول الظرف، فيحتمل أنْ يكون يف ظرف  -٣

  .)٥(للمِقر، فلم يلزمه
  

  . أنه مقر بالتمر واِجلراب:القول اآلخر

                                 
،التنبيه ١٩٩،اإلقناع يف الفقه الشافعي ص٨/٢١١،خمتصر املزين٣/٢٤٥األم) ١(

  ٢/٢٥١تاج املنهاج ومغين احمل ،٣٦٩ص
،التاج واإلكليل مع مواهب ٢/٢٠٤،خمتصر خليل وجواهر اإلكليل٢/٣٥اإلشراف) ٢(

  ٥/٢٣٠اجلليل
  ٣٦قواعد ابن رجب ص) ٣(
  ٢/٣٥اإلشراف) ٤(
  ١٠/٣٧١،املبدع٧/٢٩٠املغين) ٥(
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١٢٥١ في القضاء والشهادات واإلقرار: الباب الثامن

  .)٣(،وقول عند املالكية)٢(،ومذهب احلنفية)١(وهو وجه عند احلنابلة
  :أدلَّة هذا القول

أنه ذكر ذلك يف سياق اإلقرار، ويصلح أنْ يكون مقَراً به،  -١
  .)٤(فلزمه

أنَّ الظاهر أنَّ اِجلراب لصاحب التمر، باعتبار العرف والعادة،  -٢
  .)٥(فوجب أنْ يدخل حتت اإلقرار

كون مقراً  الذي يظهر يل رجحانه أنه بـهذا اللفظ ال ي:الترجيح
باِجلراب؛ ألنَّ اللفظ حمتمل، فال يلزمه به شيء، ويقبل تفسريه ملراده 

  .بلفظه، واهللا تعاىل أعلم
  
  
  

                                 
 ،١٠/٣٧١املبدع ،٣٦،قواعد ابن رجب ص٦/٦٤٤،الفروع٧/٢٩٠املغين) ١(

  ١٢/٢٣٢اإلنصاف
،بدائع ٣٣٩،رؤوس املسائل ص٧/٣١٧ فتح القديرالـهداية وتكملة) ٢(

  ٧/٤٢٧البحر الرائق ،٧/٢٢١الصنائع
  ٥/٢٣٠،التاج واإلكليل مع مواهب اجلليل٢/٢٠٤خمتصر خليل وجواهر اإلكليل) ٣(
  ١٠/٣٧١،املبدع٧/٢٩٠املغين) ٤(
  ٣٣٩رؤوس املسائل ص) ٥(
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١٢٥٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

له علي ألف إال مخسني : احلكم إذا قال: املسألة السادسة] ٣٢٤[
  .)١(درمهاً

  .)٢( أنَّ األلف من جنس الدراهم:اختار ابن حامد رمحه اهللا تعاىل
  .)٤(،واحلنفية)٣(د احلنابلةوهو املذهب عن
  :دليل هذا القول

 ِلمِرد عن العرب االستثناء يف اإلثبات إال من اجلنس، فمىت عه مل يأن   
أحد الطرفني عِلم أنَّ اآلخر من جنسه، كما لو عِلم املستثىن منه، لتالزم 

  .)٥(املستثىن واملستثىن منه يف اجلنس، فما ثبت يف أحدمها ثبت يف اآلخر
  

  . أنَّ األلف يكون مبهماً، ويرجع يف تفسريه إىل القائل:القول اآلخر
 ،)٧(كيةـالـب املـذهـوم ،)٦(ةـلـنابـد احلـنـه عـو وجـوه

                                 
  .له علي ألف ودرهم: وكذا احلكم لو عطف فقال) ١(
  ١٠/٣٦٣،املبدع٧/٢٩٥املغين) ٢(
  ١٢/٢١٧،اإلنصاف١٠/٣٦٣،املبدع٧/٢٩٥املغين) ٣(
  ١٨٧-١٨/١٨٦املبسوط) ٤(
  ١٠/٣٦٤،املبدع٧/٢٩٥املغين) ٥(
  ١٢/٢١٧،اإلنصاف١٠/٣٦٤،املبدع٧/٢٩٥املغين) ٦(
-٥/٢٢٧،التاج واإلكليل مع مواهب اجلليل٢/٢٠٢خمتصر خليل وجواهر اإلكليل) ٧(

  ٦/٩٩شرح الزرقاين ،٢٢٨
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١٢٥٣ في القضاء والشهادات واإلقرار: الباب الثامن

  .)١(والشافعية
  :أدلَّة هذا القول

أنَّ لفظه يف األلف مبهم، والدرهم مل يذكر تفسرياً له، فيبقى  -١
  .)٢(على إبـهامه

  .)٣(من غري اجلنسأنَّ االستثناء يصح  -٢
  .)٤( بأنَّ االستثناء الصحيح ما كان من اجلنس:وأجيب عنه

 الذي يظهر يل رجحانه أنَّ األلف من جنس الدراهم؛ ألنَّ :الترجيح
 .السابق إىل األذهان أنَّ املستثىن من جنس املستثىن منه، واهللا تعاىل أعلم

                                 
،مغين ٥/٣١٠،الوجيز وفتح العزيز٣٦٨،التنبيه ص١٩٩ع يف الفقه الشافعي صاإلقنا) ١(

  ٢/٢٥٨احملتاج
  ١٠/٣٦٤،املبدع٧/٢٩٥املغين) ٢(
  ٧/٢٩٥املغين) ٣(
  ١٠/٣٦٤املبدع) ٤(
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  ةـــــــــمــــــاتــــــخـــــــال
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١٢٥٧ الــــخـــاتـــمـــة

  ةــمـاتــخـلا
   احلمد هللا أوالً وآخراً وظاهراً وباطناً، له احلمد يف األوىل واآلخرة وهو 
على كل شيء قدير، فبعد أنْ من اهللا تعاىل علي بإمتام البحث يف 
اختيارات ابن حامد رمحه اهللا تعاىل فإنين أبين أهم ما توصلت إليه من 

  :خالل البحث يف هذا املوضوع، فمن ذلك
علو منـزلة احلسن بن حامد البغدادي رمحه اهللا تعاىل بني فقهاء احلنابلة، 

هم وشيخهم ومفتيهم، ولذا جند أنَّ اختياراته قد سرد يف وقته مدفهو يع
دونت يف كتب فقهاء احلنابلة الذين اهتموا بذكر اختيارات فقهاء 

  .احلنابلة
لِّداً حمضاً، بل من الفقهاء اتهدين أنَّ ابن حامد رمحه اهللا تعاىل مل يكن مق

يف املذهب احلنبلي، فهو وإنْ وافق اإلمام أمحد رمحه اهللا تعاىل يف األصول 
 يف كثري من اختياراته، وكذا خالف ما هاليت بىن عليها مذهبه إال أنه خالف

  .عليه املذهب عند احلنابلة يف كثري من املسائل الفقهية
قفت عليها مما ذكر فيها اختيار ابن حامد رمحه اهللا بلغ عدد املسائل اليت و

  .تعاىل ثالمثائة وأربعاً وعشرين مسألة
وافق ابن حامد رمحه اهللا تعاىل املذهب عند احلنابلة يف مائة وثالث 

  .وثالثني مسألة، وخالف املذهب عندهم يف مائة وإحدى وتسعني مسألة
ين عشرة مسألة، فلم أجد له انفرد ابن حامد رمحه اهللا تعاىل بالقول يف مثا

  .موافقاً فيها من احلنابلة وال من غريهم
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١٢٥٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

   هذا أهم ما توصلت إليه من خالل البحث يف اختيارات ابن حامد 
 اهللا تعاىل الفقهية مع اعترايف بالتقصري يف البحث، ولكن عذري أنَّ رمحه

هذا قصارى جهدي، وأنَّ النقص من طبيعة البشر، فما كان صواباً فمن 
اهللا وحده وما كان من خطأ فمني، وأسأل اهللا العصمة من الزلل، 
والـهداية إىل سواء السبيل، وآخر دعوانا أنْ احلمد هللا رب العاملني 

لصالة والسالم على خري األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعلى آله وصحبه وا
 .أمجعني
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  ةـــــــــــــامـــــــــعــــارس الــــهـــــفـــــال
  

  .فهرس اآليات القرآنية الكرمية: أوالً
  .فهرس األحاديث واآلثار: ثانياً
  .فهرس األعالم: ثالثاً
  .غريبةفهرس الكلمات ال: رابعاً

  .فهرس املصادر واملراجع: خامساً
  .فهرس املوضوعات: سادساً
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١٢٦١ الفهارس العامة

  فهرس اآليات القرآنية الكرمية
  سورة البقرة

  الصفحة  رقمها  نص اآلية
  ٥٨١  ١٤٨                                      ) فَاستِبقُوا الْخيراِت (
)لَيع وا كُِتبنآم ا الَِّذينها أَيِفي  ي اصالِْقص كُم

    )الْقَتلَى 
١٠٩٣  ١٧٨  

 فَمن عِفي لَه ِمن أَِخيِه شيٌء فَاتباع ِبالْمعروِف (
           )وأَداٌء ِإلَيِه ِبِإحساٍن 

١٠٩٧  ١٧٨  

)طُ األبيالْخ لَكُم نيبتى يتوا حبراشكُلُوا وو  ضي
وِط األسيالْخ ِإلَى ِد ِمن اميوا الصأَِتم ِر ثُمالْفَج ِمن

                                     )اللَّيِل 

٥٥١  ١٨٧  

 يسأَلُونك عن األِهلَِّة قُلْ ِهي مواِقيت ِللناِس (
 جالْحو(                      

٦٢٥  ١٨٩  

)وا عدتفَاع كُملَيى عدتاع نى  فَمدتا اعِه ِبِمثِْل ملَي
 كُملَيع(                          

١٠٩٥  ١٩٤  

  ١٨٣  ١٩٥                                         ) وال تلْقُوا ِبأَيِديكُم ِإلَى التهلُكَِة (
  ٥٨٦  ١٩٦                         ) وأَِتموا الْحج والْعمرةَ ِللَِّه (
 ذَِلك ِلمن لَم يكُن أَهلُه حاِضِري الْمسِجِد (

                                )الْحراِم 
٥٩٣  ١٩٦  
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١٢٦٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  الصفحة  رقمها  نص اآلية
حج فَال الْحج أَشهر معلُومات فَمن فَرض ِفيِهن الْ(

                                                    ) وال ِجدالَ ِفي الْحج سوقرفَثَ وال فُ
٦٢١  ١٩٧  

] كَاِفر وهو تمِديِنِه فَي نع كُمِمن ِددتري نمو
فَأُومالُهمأَع ِبطَتح لَِئك  لَِئكأُوِة واآلِخرا وينِفي الد

                      ]ناِر هم ِفيها خاِلدونَأَصحاب ال

٢٣٦  ٢١٧  

  ٢٠٣  ٢٢٢                                   ) ويسأَلُونك عن الْمِحيِض قُلْ هو أَذًى (
 وبعولَتهن أَحق ِبردِهن ِفي ذَِلك ِإنْ أَرادوا (

                             )ِإصالحا 
٩٦٦  ٢٢٨  

  ٩٣٣  ٢٢٩                                   ) فَإمساك ِبمعروٍف أَو تسِريح ِبِإحساٍن (

  ٩١٢  ٢٨٠                                          ) وِإنْ كَانَ ذُو عسرٍة فَنِظرةٌ ِإلَى ميسرٍة (
)وضرت ناِء  ِممدهالش ١٢٢٥  ٢٨٢                                                     )نَ ِمن  
) اِلكُمِرج ِن ِمنيِهيدوا شِهدشتاس١٢٢٤  ٢٨٢                                              ) و  
)آِثم ها فَِإنهمكْتي نمةَ وادهوا الشمكْتال تو  هقَلْب 
(                                

١٢٢٤  ٢٨٣  

  ٢٨١  ٢٨٦                                                 ) ال يكَلِّف اللَّه نفْسا ِإالَّ وسعها (
  سورة آل عمران

  ٩٣٣  ١٠٣                     ) واعتِصموا ِبحبِل اللَِّه جِميعا وال تفَرقُوا (
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١٢٦٣ الفهارس العامة

  سورة النساء
  الصفحة  رقمها  نص اآلية

 فَانِكحوا ما طَاب لَكُم ِمن النساِء مثْنى وثُالثَ (
 اعبرو(             

٨٤٩  ٣  

) الِدكُمِفي أَو اللَّه وِصيكُم٨١٠  ١١                                                  ) ي  
  ٧٨٣  ١١                  ) أَبواه فَُألمِه الثُّلُثُ لَم يكُن لَه ولَد ووِرثَه فَِإنْ(
) كُماتنبو كُماتهأُم كُملَيع تمر٨١٣  ٢٣                                   ) ح  
) كُمنعضالالِتي أَر كُماتهأُم١٠٣٤  ٢٣                                        ) و  
مواِلكُم  وأُِحلَّ لَكُم ما وراَء ذَِلكُم أَنْ تبتغوا ِبأَ(

رغَي ِصِننيحم  اِفِحنيسم(                                                                
٩٠١  ٢٤  

)وا ال تنآم ا الَِّذينها أَيي يب الَكُموأْكُلُوا أَم كُمن
                                             ) تكُونَ ِتجارةً عن تراٍض ِمنكُم ِبالْباِطِل ِإال أَنْ

٧٢٣  ٢٩  

  ١١٩٣  ٢٩      ) اللَّه كَانَ ِبكُم رِحيما وال تقْتلُوا أَنفُسكُم ِإنَّ(
إىل -طَأً ٍن أَنْ يقْتلَ مؤِمنا ِإال خ وما كَانَ ِلمؤِم(

مؤِمنا متعمدا فَجزاؤه جهنم خاِلدا ومن يقْتلْ -قوله
ا خِفيه اللَّه غَِضبا وا ِفيهاِلد لَه دأَعو هنلَعِه ولَيع

                                   )عذَابا عِظيما 

١١٠٥  ٩٣-٩٢  

)خ منهج هاؤزا فَجدمعتا مِمنؤلْ مقْتي نما  واِلد
اللَّه غَِضبا واِفيهِظيما عذَابع لَه دأَعو هنلَعِه ولَيع  

(                                             

٦٥١  ٩٣  
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١٢٦٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  الصفحة  رقمها  نص اآلية
  ٩٣٣  ١٣٠                                 ) اللَّه كُال ِمن سعِتِه  وِإنْ يتفَرقَا يغِن(

  سورة املائدة
  ٩٩  ٣              ) حرمت علَيكُم الْميتةُ (
وما  حرمت علَيكُم الْميتةُ والدم ولَحم الِْخنـِزيِر (

ِنقَةُ والْموقُوذَةُ والْمترديةُ  ِبِه والْمنخأُِهلَّ ِلغيِر اللَِّه
ِطيحالنِإالو عبا أَكَلَ السمةُ و ا ذُِبحمو متا ذَكَّيم 

قِفس الِم ذَِلكُموا ِباألزقِْسمتسأَنْ تِب وصلَى النع(            

١٢٠٢  ٣  

)ملَحو مالدةُ وتيالْم كُملَيع تمر١١٩٠  ٣                  ) الِْخنـِزيِر  ح  
) اتبالطَّي قُلْ أُِحلَّ لَكُم ماذَا أُِحلَّ لَهم كأَلُونسي 
ماِرِحووالْج ِمن متلَّما  ا عِمم نهونلِّمعت كَلِِّبنيم

 كُملَيع كْنسا أَمفَكُلُوا ِمم اللَّه كُملَّمع(         

١٢٠٠  ٤  

توا  الْيوم أُِحلَّ لَكُم الطَّيبات وطَعام الَِّذين أُو(
ِحلٌّ لَكُم ابالِْكت اتنصحالْمو مِحلٌّ لَه كُمامطَعو 
اِت وِمنؤالْم ِمنالَِّذين ِمن اتنصحالْم ابوا الِْكتأُوت 

ِلكُمقَب ِمن(                                             

٨٨٥  ٥  

) ِحلٌّ لَكُم ابوا الِْكتأُوت الَِّذين امطَع١١٩٥  ٥                                            ) و  
 يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإذَا قُمتم ِإلَى الصالِة فَاغِْسلُوا (

 كُموهجو(                  
١٣٩  ٦  
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١٢٦٥ الفهارس العامة

  الصفحة  رقمها  ةنص اآلي
  ٧٨  ٦                                            )  فَلَم تِجدوا ماًء فَتيمموا صِعيدا طَيبا (
) مهنع ِرضأَع أَو مهنيب كُمفَاح اُءوك٦٨٥  ٤٢                                  ) فَِإنْ ج  
  ٦٨٦  ٤٢                                )م بينهم ِبالِْقسِط  وِإنْ حكَمت فَاحكُ(
  ١٠٩٣  ٤٥                                                     ) النفْس ِبالنفِْس (
)  اصِقص وحرالْج١٠٧٢  ٤٥                                                           ) و  
  ٦٨٦  ٤٩                                              )نْ احكُم بينهم ِبما أَنزلَ اللَّه  وأَ(
) لَ ِمنا قَتاٌء ِمثْلُ مزا فَجدمعتم كُمِمن لَهقَت نمو

                 )النعِم 
٦٣٧  ٩٥  

)تم هامطَعِر وحالْب ديص أُِحلَّ لَكُم  ا لَكُماع
                             )وِللسيارِة 

١١٨٩  ٩٦  

  ٣٤٥  ٩٧  )  جعلَ اللَّه الْكَعبةَ الْبيت الْحرام ِقياما ِللناِس(
  سورة األنعام

)فوسيو وبأَيانَ وملَيسو وداوِتِه ديذُر ِمنو  
. نجِزي الْمحِسِنني وموسى وهارونَ وكَذَِلك

ياس كُلٌّ ِمن وزكَِريا ويحيى وِعيسى وِإلْ
اِلِحنيالص(   

٨١١  ٨٥-٨٤  

ِإال ما  وِمن الْبقَِر والْغنِم حرمنا علَيِهم شحومهما (
      ) أَو الْحوايا أَو ما اختلَطَ ِبعظٍْم حملَت ظُهورهما

١١٧٨  ١٤٦  
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١٢٦٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  سورة األعراف
  الصفحة  رقمها  نص اآلية

) مِني آداب٨٠٩  ٢٦                                                                  ) ي  
  ١١٩١  ١٥٧                                     ) ويحرم علَيِهم الْخباِئثَ (

  سورة األنفال
]ا قَدم ملَه فَرغوا يهنتوا ِإنْ يكَفَر قُلْ ِللَِّذين  

لَفس[                          
٢٣٨  ٣٨  

  سورة التوبة
)جِركُونَ نشا الْمموا ِإننآم ا الَِّذينها أَيفَال  ي س

 ِجدسوا الْمبقْريرذَا الْحه اِمِهمع دعب ام(                                           
٦٨١  ٢٨  

  ٦٦٨  ٢٩                         ) حتى يعطُوا الِْجزيةَ عن يٍد وهم صاِغرونَ (
  ٥٨٩  ٣٧                       ) ِإنما النِسيُء ِزيادةٌ ِفي الْكُفِْر (

) اِمِلنيالْعاِكِني وسالْماِء وِللْفُقَر قَاتدا الصمِإن 
هلَيع مهلَّفَِة قُلُوبؤالْمِفي ا وو اِرِمنيالْغقَاِب وِفي الرو

ِن السِابِبيِل اللَِّه واللَِّه س ةً ِمنِبيِل فَِريض ِليمع اللَّهو
 ِكيمح(                                                        

٥٢٨  ٦٠  

  ١١٣  ١٠٨                                           ) ِفيِه ِرجالٌ يِحبونَ أَنْ يتطَهروا(
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١٢٦٧ الفهارس العامة

  سورة يونس
  الصفحة  رقمها  نص اآلية

) عبتأَنْ ي قأَح قِدي ِإلَى الْحهي نال  أَفَم نأَم
              )يِهدي ِإال أَنْ يهدى

١١٥١  ٣٥  

  سورة النحل
 ثُم أَوحينا ِإلَيك أَنْ اتِبع ِملَّةَ ِإبراِهيم حِنيفًا وما (

ِرِكنيشالْم كَانَ ِمن(        
٥٨٧  ١٢٣  

  سورة اإلسراء
)ودمحا مقَامم كبر ثَكعبى أَنْ يس٤٢  ٧٩                              )ا  ع  

  سورة مرمي
)اتالةَ ووا الصاعأَض لْفخ ِدِهمعب ِمن لَفوا  فَخعب

فواِت فَسوهاالشنَ غَيلْقَوي  . نآمو ابت نِإال م
ا فَأُواِلحِملَ صعةَ ونلُونَ الْجخدي ونَ لَِئكظْلَمال يو

                                                )شيئًاً 

٢٢٥  ٦٠-٥٩  

  سورة طه
  ٢٨  ٥                                        ) الرحمن علَى الْعرِش استوى (

  سورة احلج
 وطَهر بيِتي ِللطَّاِئِفني والْقَاِئِمني والركَِّع ( 

                              )السجوِد
٣٤٥  ٢٦  
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١٢٦٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  الصفحة  رقمها  نص اآلية
ى كُلِّ  وأَذِّنْ ِفي الناِس ِبالْحج يأْتوك ِرجالًا وعلَ(

ِمن أِْتنياِمٍر يِميٍق  ضع كُلِّ فَج(                                                          
٥٨٧  ٢٧  

  ٦١٤  ٢٩                                             )ا ِبالْبيِت الْعِتيِق ولْيطَّوفُو(   
  سورة النور

 الزاِنيةُ والزاِني فَاجِلدوا كُلَّ واِحٍد ِمنهما ِمائَةَ (
                           )جلْدٍة 

١١٢٩  ٢  

ن لَهم شهداُء  والَِّذين يرمونَ أَزواجهم ولَم يكُ(
 مهِإال أَنفُس(           

١٠١٣  ٦  

  سورة القصص
)ه يتنى ابدِإح كأَنْ أُنِكح ي أُِريدِن  قَالَ ِإنيات

 ثَماِني ِحجٍج فَِإنْ أَتممت عشرا علَى أَنْ تأْجرِني
 ِدكِعن فَِمن(                                    

٧٥٥  ٢٧  

  سورة األحزاب
) فُِسِهمأَن ِمن ِمِننيؤلَى ِبالْمأَو ِبي٨٨٢  ٦                                          ) الن  
) مهاتهأُم هاجوأَز٨٨١  ٦                                                  ) و  
)ا أَحأَب دمحا كَانَ مم  اِلكُمِرج ٨١٢  ٤٠                                     )ٍد ِمن  
أَراد النِبي وامرأَةً مؤِمنةً ِإنْ وهبت نفْسها ِللنِبي ِإنْ (

                         ) لَك ِمن دوِن الْمؤِمِننييستنِكحها خاِلصةًأَنْ 
٨٥٤  ٥٠  
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١٢٦٩ الفهارس العامة

  الصفحة  رقمها  نص اآلية
  ٨٨١  ٥٣                             ) وال أَنْ تنِكحوا أَزواجه ِمن بعِدِه أَبدا (
  ٢٢٩  ٥٦                             ) يا أَيها الَِّذين آمنوا صلُّوا علَيِه وسلِّموا تسِليما (

  سورة ص
)ثْ  ونحال تِبِه و ِربثًا فَاضِضغ ِدكذْ ِبي١١٧٩  ٤٤                                     )خ  

  سورة الزمر
ي  أَنْ تقُولَ نفْس ياحسرتى علَى ما فَرطْت ِف(

تِإنْ كُنِب اللَِّه ونج اِخِرينالس لَِمن (                                  
٣٣  ٥٦  

]لُكمع طَنبحلَي كْترأَش ٢٣٨  ٦٥                                            ] لَِئن  
  سورة الشورى

  ١٠٩٥  ٤٠                                                    ) وجزاُء سيئٍَة سيئَةٌ ِمثْلُها (
  مدسورة حم

) الَكُممِطلُوا أَعبال ت٦٠٨  ٣٣                                                        ) و  
  سورة الفتح

) ِرينقَصمو كُمُءوسر لِِّقنيح٦١٦  ٢٧                                                  ) م  

  سورة احلجرات

  ٩٥٠  ١٧                                           ) أَسلَموا  يمنونَ علَيك أَنْ(
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١٢٧٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  سورة اادلة
  الصفحة  رقمها  نص اآلية

) نا هم اِئِهمِنس ِمن كُمونَ ِمنظَاِهري الَِّذين 
أُممهاتهِإنْ أُم اِتِهمه مهنلَدِإال الالِئي و (                    

٩٩٤  ٢  

)ونَ ِلمودعي ثُم اِئِهمِنس ونَ ِمنظَاِهري الَِّذينا  و
ِمن قَبِل أَنْ يتماسا ذَِلكُم قَالُوا فَتحِرير رقَبٍة 

 ِبريلُونَ خمعا تِبم اللَّهظُونَ ِبِه ووعت(                  

٩٩١  ٣  

  سورة املمتحنة
  ٩٧٢  ١٠                                       ) وال تمِسكُوا ِبِعصِم الْكَواِفِر (
إىل -ا  يباِيعنك علَى أَنْ ال يشِركْن ِباللَِّه شيئً(

                                        ) ِفي معروٍف  وال يعِصينك-قوله
٤٦٠  ١٢  

  سورة الطالق
أَو  فَِإذَا بلَغن أَجلَهن فَأَمِسكُوهن ِبمعروٍف (

                                         )شِهدوا ذَوى عدٍل ِمنكُموأَ فَاِرقُوهن ِبمعروٍف
٩٦٨  ٢  

) كُمٍل ِمندى عوا ذَوِهدأَش١٢٢٩  ٢                                          ) و  
  ١٠٢٧  ٤                                                         ) فَِعدتهن ثَالثَةُ أَشهٍر (

  سورة األعلى
  ٣٠  ١                                                         ) سبح اسم ربك األعلَى (
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١٢٧١ الفهارس العامة

  سورة الغاشية
  الصفحة  رقمها  نص اآلية

  ٤٢٠  ١                                                     ) هلْ أَتاك حِديثُ الْغاِشيِة (
  سورة البلد

  ٥٧٤  ١                                      ) ال أُقِْسم ِبهذَا الْبلَِد (
  سورة التني

  ٥٧٤  ٣                                                  )بلَِد األِمِني  وهذَا الْ(
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١٢٧٣ الفهارس العامة

  فهرس األحاديث واآلثار
  الصفحة  احلديث واألثر

 رسول اهللا يا:  وهو يف املسجد فناداه فقالeأتى رجل النيب 
      إين زنيت        

١١٢٥  

 الناس إذا حني خسفت الشمس فeأتيت عائشة زوج النيب 
           قيام يصلون      

٤١٢  

 -لناريعين ا- يف صاحب لنا قد أوجب eأتينا رسول اهللا 
  بالقتل                    

١١٠٧  

إىل ابنه  فانطلق به t بيد عبدالرمحن بن عوف eأخذ النيب 
       إبراهيم           

٤٦٣  

  ٤٦١                                     عند البيعة أن ال ننوح            eأخذ علينا النيب 
  ٣٦٦أخروهن من حيث أخرهن اهللا                                                         

  ٥٢٥ادعهم إىل شهادة أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا                                        
  ١٢٠٧م اهللا عليه فكل                                      إذا أرسلت كلبك املعلَّم وذكرت اس

  ٤٥٧إذا أنزلتموين يف اللحد فأفضوا خبدي إىل األرض                                          
  ٨٤إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده                                                 

  ٣٤٣ سبع سنني ففرقوا بني فرشهم                                            إذا بلغ أوالدكم
  ١٢٥إذا جاء أحدكم املسجد فلينظر فإن رأى يف نعله أذى                                    
  ٥٠٩إذا خرصتم فجذُّوا ودعوا الثلث                                                          

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


١٢٧٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  الصفحة  احلديث واألثر
إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجريه فال ينظر ما دون السرة 

  وفوق الركبة          
٢٦٣  

  ٣٠٣إذا فرغ أحدكم من التشهد األخري فليتعوذ باهللا من أربع                                 
  ٢٠١                           إذا كان دم احليضة فإنه دم أسود يعرف                       

  ٣١٩إذا نودي بالصالة أدبر الشيطان وله ضراط                                               
  ١٢٤إذا وطئ أحدكم بنعله األذى فإن التراب له طهور                                        

  ١٤٤                                              األذنان من الرأس                          
 فخرج يلتمس t خصاصة فبلغ ذلك علياً eأصاب النيب 

  عمالً                          
٧٥١  

  ١١٩٥فالتزمته                                           : أصبت جراباً من شحم يوم خيرب قال
  ٢١١                                                         اصنعوا كل شيء إال النكاح     

  ٢٧٤أعطيت مخساً مل يعطهن أحد قبلي                                                        
  ٤٣٨اغسلنها ثالثاً أو مخساً أو أكثر من ذلك                                                 

  ٤٤١اء وسدر                                                                         اغسلوه مب
  ٢٥٨ يوم غيم مث طلعت الشمس                               eأفطرنا على عهد رسول اهللا 

  ٤٤٣افعلوا مبيتكم ما تفعلون بعروسكم                                                      
  ١٠٩٨                               أال إنكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل       

  ٣٢٧أال وإين نـهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً                                         
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١٢٧٥ الفهارس العامة

  الصفحة  احلديث واألثر
  ٢٣٩                                             أما علمت أن اإلسالم يهدم ما كان قبله     

  ٢٤٧اإلمام ضامن واملؤذن مؤمتن                                                                
  ٢٩٣أمرت أن أسجد على سبعة أعظم                                                          

  ١٣٥ت أن يكتب علي                                                 أمرت بالسواك حىت خشي
  ٥٧٢                               يثرب وهي املدينة       : أمرت بقرية تأكل القرى يقولون

  ٣٩٨ أن خنرج يف العيدين العواتق                                        - eتعين النيب -أمرنا
 خرج حاجاً حىت إذا كان بالبادية من طريق tأبا أيوب أن 

  مكة أضل رواحله           
٦٦٠  

  ٣١٩إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلَبس عليه                                       
  ١٠١٥إن امرأيت ولدت غالماً أسود                           :  فقالeأن أعرابياً أتى النيب 

  ١٤٣أن ابن عمر رضي اهللا عنهما كان يأخذ ألذنيه ماء جديداً                                  
إن ابين هذا سيد ولعل اهللا أن يصلح به بني فئتني عظيمتني من 

  املسلمني                    
٨١٢  

  ١٦٧                                                       أمر بالتلحي e الرسولأن 
  ١٣٦ أُِمر بالوضوء لكل صالة                                                       e الرسولأن 

  ٩٤ نـهى عن جلود السباع                                                   eأن الرسول 

  ٨١نني                                إن الصعيد الطيب وضوء املسلم وإن مل جيد املاء عشر س
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١٢٧٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  الصفحة  احلديث واألثر
إن اهللا تبارك وتعاىل فرض صيام رمضان عليكم وسننت لكم 

  قيامه                         
٣٤٠  

  ٢١٩إن اهللا وضع عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه                                  
  ٣٧٤رف من صالة جهر فيها بالقراءة                                           انصeأن النيب 
  ٩٠ توضأ بفضل غسلها من اجلنابة                                                 eأن النيب 
يا رسول اهللا قد علمنا كيف :  خرج علينا فقلناeأن النيب 

  نسلم عليك                   
٢٩٩  

  ٧١٠ رخص يف بيع العرايا                                                          eن النيب أ
  ٧٨٩ قضي باليمني على املدعى عليه                                                eأن النيب 
  ٥٣٣ مر به وهو باحلديبية قبل أن يدخل مكة وهو حمرم            eأن النيب 
  ١٤٦ مسح رأسه وأمسك مسبحتيه ألذنيه                                           eأن النيب 

يا رسول اهللا جئت : فقالتeأن امرأة جاءت رسول اهللا 
  ألهب لك نفسي               

٨٥٨  

  ١١٢٧ وهي حبلى من الزىن              eأن امرأة من جهينة أتت النيب 
  ٣٥٨ لطعام صنعته فأكل منه                              eأن جدته مليكة دعت رسول اهللا 

  ٣٦٨أن حذيفة أم الناس باملدائن على دكان                                                   
  ٧٢٤                                         يا رسول اهللا سعر          : أن رجالً جاء فقال

  ٤٦١ أخذ على النساء حني بايعهن أن ال ينحن                              eأن رسول اهللا 
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١٢٧٧ الفهارس العامة

  الصفحة  احلديث واألثر
  ٨٧٧ اعتق صفية وجعل عتقها صداقها                                       eأن رسول اهللا 
  ٨٧٧ اعتق صفية وجعل عتقها صداقها                                       eأن رسول اهللا 
  ٤٢٢ خرج متبذالً متواضعاً متضرعاً                                          eإن رسول اهللا 
  ٥٩٥لبيك عن شربمة                                       :  مسع رجالً يقولeأن رسول اهللا 

  ٣٦٤ كان يصلِّي وهو حامل أمامة بنت زينب                                e رسول اهللا أن
  ٧١٠ نـهى عن بيع الثمر بالتمر                                                  e رسول اهللاأن 

  ٧٠٩ نـهى عن املزابنة                                             eأن رسول اهللا 
 عن ضفدع جيعلها يف دواء فنهاه النيب eأن طبيباً سأل النيب 

e               عن قتلها   
١١٨٧  

أن عبداهللا بن سهل ومحيصة بن مسعود أتيا خيرب فتفرقا يف 
  النخل                       

١١٦  

 ضرب لليهود والنصارى واوس باملدينة إقامة tأن عمر 
  ام                     ثالثة أي

٦٨٣  

 أجلى اليهود والنصارى من أرض tأن عمر بن اخلطاب 
  احلجاز                         

٧٥٧  

 قضى يف رجلني ادعيا رجالً ال يدرى tأن عمر بن اخلطاب 
  أيهما أبوه                  

٨٠١  

  ٦٥٩                                أن هبار بن األسود جاء يوم النحر وعمر ينحر بدنه      
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١٢٧٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  الصفحة  احلديث واألثر
 بشريك بن eأن هالل بن أمية قذف امرأته عند النيب 

  سحماء                           
١٠١٨  

هم  فذكروا له أن رجالً منeأن اليهود جاءوا إىل رسول اهللا 
  وامرأة زنيا                 

٦٨٧  

  ٥٩٤عمرة لكم                                                            أنتم يا أهل مكة ال 
 فأمرين أن أمسح على eانكسرت إحدى زندي فسألت النيب 

  اجلبائر                     
١٦٩  

  ٤٩٢إمنا أخذ الصدقة من احلنطة والشعري والزبيب والتمر                                      
  ١٨٤ألعمال بالنيات                                                                      إمنا ا

  ٣٦٩إمنا جعل اإلمام ليؤمت به                                                                  
  ٩٩إمنا حرم أكلها                                                        

  ٤٩١ الزكاة يف هذه اخلمسة                                            eإمنا سن رسول اهللا 
 على جرحه - أو يعصب-إمنا كان يكفيه أن يتيمم ويعصر

  خرقة                         
١٧١  

  ١٩٥  أنه خرج حلاجته فاتبعه املغرية بإداوة
  ٤١ده مرتني                                                                      أنه رآه بفؤا

-فذكر احلديث كله ثالثاً ثالثاً- يتوضأeأنه رأى الرسول 
  ومسح برأسه            : قال

١٤٤  
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١٢٧٩ الفهارس العامة

  الصفحة  احلديث واألثر
فأخذ ألذنيه ماء خالف الذي يتوضأ  eأنه رأى رسول اهللا 

                        أخذ لرأسه    
١٤٢  

  ٤٥٧أنه كره أن يلقى حتت امليت يف قربه شيء                                                 
إين أراك حتب الغنم والبادية فإذا كنت يف غنمك أو باديتك 

  فأذنت بالصالة              
٢٤٦  

  ٨٦٠                                       األمي أحق بنفسها من وليها                       
  ٨٤٠أميا رجل ولدت أمته منه فهي معتقة عن دبر منه                                         

 على eبسم اهللا الرمحن الرحيم هذه فريضة رسول اهللا 
  املسلمني                          

٤٧٤  

  ٢٢٦ك الصالة                                               بني الرجل وبني الشرك والكفر تر
  ٨٦٢تستأمر اليتيمة يف نفسها                                                                  

 فإن أحدكم ال يدري ما -يعين الفريضة-تعجلوا إىل احلج
  يعرض له                       

٥٨١  

  ٤٧٨ بالسخلة حيملها الراعي وال تأخذها                                           تعد عليهم
  ١٩٦توضأ واغسل ذكرك                                                                      

  ٨٦٩ وترك ابنة له من خويلة بنت حكيم                           tتويف عثمان بن مظعون 

  ١٣٧ثالثة هن علي فرائض ولكم سنة                                                          
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١٢٨٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  الصفحة  احلديث واألثر
 ركعتني مث صلَّى eمث أذن بالل بالصالة فصلَّى رسول اهللا 

  الغداة                         
٣٣٤  

وهذا :  قال]وداًعسى أن يبعثك ربك مقاماً حمم[مث تال اآلية 
  املقام الذي وعده نبيكم    

٤٣  

  ٤٥٦ قطيفة محراء                                                   eجِعل يف قرب رسول اهللا 
  ٣٨٢ بني الظهر والعصر يف يوم مطري                                  tمجع عمر بن اخلطاب 

  ٦٢٢                                                             احلج عرفة                   
  ٣١٢حذف السالم سنة                                                                        

  ١٥٧ يتوضأ                                        eحينما توضأ للناس كما رأى رسول اهللا 
  ٦٧٠عشرين درمهاً درمهاً                                                          خذ من كل 

  ١١٢٩خذوا عين خذوا عين قد جعل اهللا لـهن سبيالً                                            
  ٧٤٢اخلراج بالضمان                                                                   

 يستسقي فصلى بنا ركعتني بال أذان وال eخرج رسول اهللا 
  إقامة                        

٤٢١  

  ٢٦٢من هذه املرأة؟                             : tخرجت امرأة خمتمرة متجلببة فقال عمر 
  ٤٠٦ فزعاً خيشى أن تكون الساعة                    eخسفت الشمس فقام النيب 

 e فصلَّى رسول اهللا eخسفت الشمس يف عهد رسول اهللا 
  بالناس                      

٤٠٨  
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١٢٨١ الفهارس العامة

  الصفحة  احلديث واألثر
  ٢٣١مخس صلوات افترضهن اهللا على عباده                                                    

  ٦٣٩                                      مخس من الدواب كلهن فاسق يقتلن يف احلرم       
  ٩٥دباغ األدمي ذكاته                                                                         
  ٩٦دباغها طهورها                                                                           

   وأسامة بن زيد وبالل   البيت هوeدخل رسول اهللا 
  وعثمان بن طلحة                   

٣٤٢  

  ٩٢دع ما يريبك إىل ما ال يريبك                                                            
 القافة يف رجلني اشتركا يف امرأة ادعى كل tدعا عمر 

  واحد منهما الولد              
٧٩٨  

  ٣٣٨ رجالً يصلِّي بعد صالة الصبح ركعتني                                e رأى رسول اهللا
ال :  أمة لنا متقنعة فضربـها وقالtرأى عمر بن اخلطاب 

  تتشبهي باحلرائر            
٢٦١  

فمسح رأسه ومسح ما :  يتوضأ قالتeرأيت رسول اهللا 
  أقبل منه وما أدبر             

١٥٢  

  ٢١٧ثالثة                                                                      رفع القلم عن 
  ٤١هل رأيت ربك؟                                                   : eسألت رسول اهللا 

  ٢٢٨سباب املسلم فسوق وقتاله كفر                                                          
  ٨٧٤السلطان ويل من ال ويل له                                                               

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


١٢٨٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  الصفحة  احلديث واألثر
  ٤١٩سنة االستسقاء سنة الصالة يف العيدين                                                   

  ٧٧١                                         الشفعة كحلِّ العقال                            
  ٤٢٠ قحوط املطر                                               eشكا الناس إىل رسول اهللا 

الصيب على شفعته حىت يدِرك فإذا أدرك فإن شاء أخذ وإن شاء 
  ترك                     

٧٧٤  

 فيما سواه إال صالة يف مسجدي هذا خري من ألف صالة
  املسجد احلرام                  

٥٧٤  

  ٧٣١الصلح جائز بني املسلمني إال صلحاً أحل حراماً أو حرم حالالً                           
  ٢٧٨صلِّي يف اِحلجر إن أردت دخول البيت                                                   

  ٢٨٦لم يزل قائماً حىت مهمت بأمر سوء                              ليلة فeصليت مع النيب 
  ٦١٠ يف حجة الوداع على بعري يستلم الركن مبحجن                           eطاف النيب 

  ٩٢٨الطالق ملن أخذ بالساق                                                                 
  ١٣٠كم إذا ولغ فيه الكلب                                                   طهور إناء أحد

  ٦١٢الطواف حول البيت مثل الصالة إال أنكم تتكلمون فيه                                  
  ٤٤٥عالَم تنصون ميتكم؟                                                                     
  ٢٢٧العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر                                    

  ٤٧٣فإذا كانت مائتني ففيها أربع حقاق أو مخس بنات لبون                                  
  ١٤٥فإذا مسح برأسه خرجت اخلطايا من رأسه حىت خترج من أذنيه                    
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١٢٨٣ الفهارس العامة

  الصفحة  احلديث واألثر
  ١٠٠٣فأطعم وسقاً من متر بني ستني مسكيناً                                                    

 أن يأخذوا له مائة مشراخ فيضربوه بـها ضربة eفأمر النيب 
  واحدة                     

١١٨٠  

  ٢٠٥                                               فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام يف علم اهللا
  ٤٤٣فظفرنا شعرها                                                                           

  ٦٣٤يا رسول اهللا إنا كنا أحرمنا                              :  قالواeفلما أتوا رسول اهللا 
  ٥٠٢ء والعيون أو كان عثرياً العشر                                         فيما سقت السما

  ٧٢٤يا رسول اهللا غال السعر فسعر لنا                                            : قال الناس
  ٨٧قام أعرايب فبال يف املسجد فتناوله الناس                                             

  ٣٥١قدموا قريشاً وال تقدموها                                                               
  ٤٧٩عناقاً جذعة أو ثنية                                     : فأي شيء تأخذان؟ قاال: قلت

  ٢١٠كان إذا أراد من احلائض شيئاً ألقى على فرجها ثوباً                
  ٣٩٥كان إذا مسع النداء يوم اجلمعة ترحم ألسعد بن زرارة                                   

 ال يرون شيئاً من األعمال تركه كفر eكان أصحاب حممد 
  غري الصالة                 

٢٢٧  

  ٥٩٩ فجاءت امرأة من خثعم        e رديف رسول اهللا tكان الفضل 
  ١١٠ يدخل اخلالء فأمحل أنا وغالم حنوي إداوة                                  eكان النيب 
  ٣٤٩ يصلِّي الظهر بالـهاجرة والعصر والشمس حية                            eكان النيب 
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١٢٨٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  الصفحة  احلديث واألثر
  ٣٦٥معترضة على فراشه                                       يصلِّي وأنا راقدة eكان النيب 

  ٢١٠ إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه                                    eكان رسول اهللا 
كان عتبة بن أيب وقاص عهد إىل أخيه سعد بن أيب وقاص أن 

  ابن وليدة زمعة مين        
١٠١٥  

  ١٠٩٨لقصاص ومل تكن فيهم الدية                                        كان يف بين إسرائيل ا
 يتيماً يف حجر أيب فأصاب جارية من tكان ماعز بن مالك 

  احلي                       
١١٣٤  

  ٢١٠كان يأمرين فأتزر فيباشرين وأنا حائض                                                  
  ١١٤٦لى ابن آدم نصيبه من الزىن مدرك ذلك ال حمالة                                  كُِتب ع

 فجعل يصلِّي eكسفت الشمس على عهد رسول اهللا 
  ركعتني ركعتني                   

٤٠٩  

  ٩٢٧كل طالق جائز إال طالق املعتوه املغلوب على عقله                                     
  ٣٥٨كم راع وكلكم مسئول عن رعيته                                                    كل

أنشدك اهللا إال ما قضيت :  فقام رجل فقالeكنا عند النيب 
  بيننا بكتاب اهللا             

١١٢٦  

  ٥٤٠ يوم الفطر صاعاً من طعام                              eكنا خنرج يف عهد رسول اهللا 
  ٣١٤كنا نِعد له سواكه وطهوره فيبعثه اهللا ملا شاء أن يبعثه من الليل                          
  ٦٧٥كنت أعشر بين تغلب كلما أقبلوا أو أدبروا                                              
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١٢٨٥ الفهارس العامة

  الصفحة  احلديث واألثر
  ١٢١الصالة                                    فيخرج إىل eكنت أغسله من ثوب رسول اهللا 
  ١١٩                                                      eكنت أفركه من ثوب رسول اهللا 

  ٢٦٤ال بأس أن يقلب الرجل اجلارية إذا أراد أن يشتريها                                      
  ٤٩٢ألربعة                                                    ال تأخذوا الصدقة إال من هذه ا

  ٤٥٨ال جتعلوا بيين وبني األرض شيئاً                                                           
  ٢٧٣ال جتلسوا على القبور وال تصلوا إليها                                                    

  ١١٥ تستنجوا بروث وال عظم                                                              ال
  ٢٢٩ال حظ يف اإلسالم ملن ترك الصالة                                                       

  ٣٠١ال صالة ملن مل يصلِّ على نيب اهللا يف صالته                                 
  ٨٧٤ال نكاح إال بويل                                                                        

  ٦٢٣ال حيرم باحلج إال يف أشهر احلج                                                          
  ٢٦٦                                       ال يقبل اهللا صالة حائض إال خبمار                

  ٤٦٤ النائحة واملستمعة                                                    eلعن رسول اهللا 
  ٥٨٣لقد مهمت أن أبعث رجاالً إىل هذه األمصار                                             

 نودي أن الصالة e ملا كسفت الشمس على عهد رسول اهللا
  جامعة                     

٤٠٧  

إىل - شيئاًيبايعنك على أن ال يشركن باهللا[ملا نزلت هذه اآلية 
                                                                                ]معروف وال يعصينك يف -قوله

٤٦٠  
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١٢٨٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  الصفحة  احلديث واألثر
  ٥٧١أخرجتين من أحب البالد إيلَّ                                                  اللهم إنك 

 ما أحدث النساء ملنعهن كما منعت eلو أدرك رسول اهللا 
  نساء بين إسرائيل            

٣٩٩  

  ٢٤٤لو كنت أطيق األذان مع اخللِّيفا ألذنت                                                   
  ٢٤٦لو يعلم الناس ما يف النداء والصف األول                                                 

  ١٣٥لوال أن أشق على أميت ألمرتـهم بالسواك عند كل وضوء                                
  ٤٢٦لوال شباب خشع وبـهائم رتع وشيوخ ركَّع                             

  ٤٩٤ليس فيما دون مخسة أوساق من متر وال حب صدقة                                      
  ٤٩٨ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة                                                        

  ٨٢٢                            ليس لقاتل وصية                                             
  ٨٢٣ليس للقاتل شيء                                                                         

  ٤٦٢ليس منا من لطم اخلدود وشق اجليوب ودعا بدعوى اجلاهلية                             
  ٢٤٦                                                املؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة   

  ١٢٠٣ما أنـهر الدم وذكر اسم اهللا عليه فكلوه                                                
  ٥٧٠املدينة خري من مكة                                                                      

  ٤٣٣لصالة وهم أبناء سبع سنني                                              مروا أوالدكم با
  ٦٧٩من أحيا أرضاً فهي له                                                                   
  ٦٧٦من أحيا ميتاً من موتان األرض فله رقبتها                                               
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١٢٨٧ الفهارس العامة

  الصفحة  احلديث واألثر
  ٣٩٣من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة                                            

من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به 
  من غريه                 

٧٣٧  

  ٣٩٣                           من أدرك من اجلمعة ركعة فليصلِّ إليها أخرى               
  ٥٨٢من أراد احلج فليتعجل                                                                  

  ٧٠٥من باع خنالً قد أُبرت فثمرها للبائع إال أن يشترط املبتاع                               
  ٢٢٨                                                 من حلف بغري اهللا فقد أشرك           

  ٣٥٧من زار قوماً فال يؤمهم وليؤمهم رجل منهم                                            
  ١٢٣٥من ستر مسلماً ستره اهللا يوم القيامة                                                    

اهللا من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر من سره أن ينجيه 
  أو يضع عنه              

٩١٢  

  ٥٧٢من صرب على ألوائها كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة                               
  ١٥٩من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد                                                  

  ١٠٩٤ عمداً فقود يديه                                                                 من قتل
  ٥٨٣من كسر أو عرج فقد حلَّ وعليه احلج من قابل                                          

  ٣٣٤من مل يصلِّ ركعيت الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس                             
  ٣٣٣من نسي صالة فليصلِّ إذا ذكرها ال كفَّارة لـها إال ذلك                               
  ٦٠٩من وقف بعرفات بليل فقد أدرك احلج                                                  
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١٢٨٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  الصفحة  احلديث واألثر
  ١١٣                             ]تطهروافيه رجال حيبون أن ي[نزلت هذه اآلية يف أهل قباء 

  ١١٨٨ عن قتل أربع من الدواب                                          eنـهى رسول اهللا 
 عن شيء فكان يعجبنا أن eنـهينا أن نسأل رسول اهللا 
  جييء الرجل                  

٥٨٨  

  ٣٤٥                                            هذه القبلة                                  
  ١١٨٩هو الطهور ماؤه احللُّ ميتته                                                             

  ٣٥٤وإذا حضرت الصالة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكربكم                             
  ١٠٥ر الصواب                                             وإذا شك أحدكم يف صالته فليتح

  ٢٧٣واهللا إنك خلري أرض اهللا وأحب أرض اهللا إىل اهللا                                         
  ٤٧٦                                eواهللا لو منعوين عناقاً كانوا يؤدونـها إىل رسول اهللا 

  ٥٧١لـهم لو كانوا يعلمون                                                    واملدينة خري 
 وجعاً فغشي عليه ورأسه يف حجر امرأة tوجع أبو موسى 

  من أهله                   
٤٦٢  

  ١٠١وجعلت لنا األرض كلها مسجداً                                                        
ما أمسك عليك فكل فإن أخذ : عن صيد الكلب فقالوسألته 

  الكلب ذكاة             
١٢٠٠  

  ٥١٢ويف الركاز اخلمس                                                                      
  ٦٣٠وال تلبسوا من الثياب شيء مسه زعفران أو ورس                                      
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١٢٨٩ الفهارس العامة

  الصفحة  ديث واألثراحل
٣٥٨   يف سلطانه الرجلُ الرجلَوال يؤمن  

 قام عليه فكرب وكرب الناس وراءه eولقد رأيت رسول اهللا 
  وهو على املنرب              

٣٧٠  

  ٤٤٣ومشطناها ثالثة قرون                                                                  
  ١٠٩٧و خبري النظرين                                                     ومن قتل له قتيل فه

ومن مل يدرك عرفة فيقف بـها قبل أن يطلع الفجر فقد فاته 
  احلج                     

٦٦٠  

  ٣٥٣يؤم القوم أقراؤهم لكتاب اهللا                                                          
  ٢٨                                             ]الرمحن على العرش استوى[ا عبداهللا يا أب

  ٣٣٣يا ابنة أيب أمية سألت عن الركعتني بعد العصر                                         
  ٢٤٩يا بالل قم فناد بالصالة                                                         

  ٢٧٨يا عائشة لوال قومك حديثو عهد بشرك لـهدمت الكعبة                                
  ٨٥٠يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج                                       

  ٢١٤يتصدق بدينار أو نصف دينار                                             
  ٤٢جيلسين على العرش                                                                       

  ١٩٦              يغسل ذكره ويتوضأ
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١٢٩١ الفهارس العامة

  
  فهرس األعالم

  الصفحة  العلم
    حممد بن احلسني بن عبداهللا= اآلجري
    علي بن حممد البغدادي= اآلمدي

  ٥٤٩ أمحد املروزي                                                               إبراهيم بن
  ٥٧إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم احلريب                                                   

  ٣٥١إبراهيم بن علي الفريوزآبادي                                                         
  ٥١إبراهيم بن هانئ النيسابوري                                                            
  ٩٣أبو املليح بن أسامة الـهذيل                                                            

  ٤٦٢أبو بردة بن أيب موسى األشعري                                     
  ٣٤٠أبو سلمة بن عبدالرمحن بن عوف القرشي                                              

    أسامة بن عمري الـهذيل= أبو أيب املليح
    عبدالرمحن بن عوف القرشي= أبو أيب سلمة

  ٧٨أمحد بن إبراهيم بن نصر اهللا                                     
  ٥٣أمحد بن أصرم املزين                                                                     
  ٥٢أمحد بن القاسم                                                                         

  ٤٨٥                                             أمحد بن محدان احلراين                     
  ٥٣أمحد بن حميد املشكاين                                                                 
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١٢٩٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  الصفحة  العلم
  ٢٥أمحد بن عبداحلليم بن عبدالسالم احلراين                                                 

  ٢٥٠ علي بن حممد العسقالين                                                        أمحد بن
  ٢٣أمحد بن حممد بن أمحد                                                                  

  ٥١أمحد بن حممد بن احلجاج                                                           
  ١١٢أمحد بن حممد بن هارون                                                                
  ٤٩أمحد بن حممد بن هانئ الطائي                                                          

  ٥٨أمحد بن هشام                                                      
  ٣٤٣أسامة بن زيد بن حارثة الكليب                                                         
  ٩٤أسامة بن عمري الـهذيل                                                                

  ٢٢٩                                  )             ابن راهويه(إسحاق بن إبراهيم احلنظلي 
  ٥٠إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري                                                

    إبراهيم بن أمحد= أبو إسحاق املروزي
  ٤٩  إسحاق بن منصور بن رام

  ١٤٤أسعد بن زرارة األنصاري                                         
  ٢٧٧أسعد بن علي بن حممد بن املنجا                                                       
  ٢٥٨أمساء بنت أيب بكر الصديق                                                             

  ٣٦٤                                      أمامة بنت أيب العاص بن الربيع                  
    أمامة بنت أيب العاص بن الربيع= أمامة بنت زينب
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١٢٩٣ الفهارس العامة

  الصفحة  العلم
    أسعد بن زرارة األنصاري= أبو أمامة

  ٤٣أنس بن مالك األنصاري                                                                
    نصاري   خالد بن زيد األ= أبو أيوب

  ٢٢٦بريدة بن احلصيب بن عبداهللا األسلمي                                                  
    عبداهللا بن احلسني= أبو البقاء العكربي

    علي بن حممد بن املبارك البغدادي= ابن بكروس
    أمحد بن حممد بن هانئ الطائي= أبو بكر األثرم
    بن الطيب بن حممد البغداديحممد = أبو بكر الباقالين

  ٢٤٩بالل بن رباح احلبشي                                                                  
    احلسن بن أمحد بن عبداهللا= ابن البنا
    حممد بن متيم احلراين= ابن متيم

    أمحد بن عبداحلليم بن عبدالسالم احلراين= ابن تيمية
  ١٧١ األنصاري                                                              جابر بن عبداهللا

  ٥٢جعفر بن حممد النسائي                                                                  
  ٨١جندب بن جنادة الغفاري                                                               

    عبدالرمحن بن علي بن حممد التيمي= ابن اجلوزي
  ٣٣٤احلارث بن ربعي األنصاري                                                             

    أمحد بن حممد بن أمحد= أبو حامد االسفرائيين
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١٢٩٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  الصفحة  العلم
    عبدامللك بن حبيب بن سليمان السلمي= ابن حبيب
    د بن علي بن حممد العسقالينأمح= ابن حجر

  ١٠١حذيفة بن اليمان بن جابر العبسي                                                       
  ٥٢حرب بن إمساعيل الكرماين                                                              

    علي بن أمحد بن سعيد بن حزم= ابن حزم
  ٨٩٢ن أمحد بن عبداهللا                                                             احلسن ب

  ٥٣٤احلسن بن شهاب العكربي                                                             
    عمر بن إبراهيم بن عبداهللا= أبو حفص العكربي

  ٢٦٢                                           )   أم املؤمنني(حفصة بنت عمر بن اخلطاب 
  ٨٩احلكم بن عمرو الغفاري                                                                

    أمحد بن محدان احلراين = ابن محدان
  ٢٠٥محنة بنت جحش األسدية                                                             

  ٤٤حنبل بن إسحاق بن حنبل                                                              
  ١١١٧حويصة بن مسعود بن كعب األنصاري                                                 

  ٦٦٠خالد بن زيد األنصاري                                                    
    عمر بن احلسني بن عبداهللا= اخلرقي

    حمفوظ بن أمحد الكلوذاين= أبو اخلطاب
    أمحد بن حممد بن هارون= اخلالل
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١٢٩٥ الفهارس العامة

  الصفحة  العلم
  ٨٧٠خويلة بنت حكيم بن أمية السلمية                                                     

  ١٠٩٨                                                      خويلد بن عمرو اخلزاعي         
    سليمان بن األشعث السجستاين= أبو داود
    عثمان بن سعيد السجستاين= الدارمي
    جندب بن جنادة الغفاري= أبو ذر
    حممد بن أمحد بن عثمان: الذهيب

  ٥٧٠                             رافع بن خديج األنصاري                                  
  ١٥٢الربيع بنت معوذ األنصارية                                                             

    عبدالرمحن بن أمحد البغدادي= ابن رجب
    عبدالرمحن بن رزين احلوراين= ابن رزين

    عبدالرمحن بن عمرو بن صفوان= أبو زرعة الرازي
  ٤٧٨ر بن الـهذيل البصري                                                              زف

  ٦٧٥زياد بن حدير األسدي                                                                 
  ٧٠٩زيد بن ثابت األنصاري                                                        

  ١١٢٦زيد بن خالد اجلهين                                                                    
    حممد بن عبداهللا بن احلسني= السامري

  ٤٣٤سربة بن معبد اجلهين                                                                   
    حبيب بن حسان التنوخيعبدالسالم بن = سحنون
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١٢٩٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  الصفحة  العلم
    سعد بن مالك الزهري= سعد بن أيب وقاص

  ١٠١٥سعد بن مالك الزهري                                                                  
  ٢٤٦سعد بن مالك بن سنان                                                                

  ٣١٤عد بن هشام بن عامر األنصاري                                                      س
  ٤٧٩سعر بن ديسم الديلي                                                                  

    سعد بن مالك بن سنان= أبو سعيد اخلدري
  ٦٧٩                                               سعيد بن زيد القرشي العدوي          

  ١١٨٠سعيد بن سعد بن عبادة األنصاري                                                     
  ٧٩٨سعيد بن املسيب                                                                       

  ٥٧١ي                                                             سفيان بن أيب زهري األزد
  ٩٥سلمة بن املُحبق الـهذيل                                                               
  ١٠٠٣سلمة بن صخر البياضي                                                                

    )أم املؤمنني(هند بنت أيب أمية املخزومية = لمةأم س
  ٥٠سليمان بن األشعث السجستاين                                                         
  ١٢١سليمان بن يسار الـهاليل                                                              

  ٥٠٨                                                      سهل بن أيب حثمة األنصاري     
  ٣٠١سهل بن سعد بن مالك األنصاري                                                      

  ١٠١٦)                                         أم املؤمنني(سودة بنت زمعة بن قيس القرشي 
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١٢٩٧ الفهارس العامة

  الصفحة  العلم
    خويلد بن عمرو اخلزاعي= يحأبو شر

    علي بن حممد بن علي الـهامشي= الشريف الزيدي
    )أبو جعفر الشريف(عبداخلالق بن عيسى = الشريف

    شريك بن عبده بن معتب البلوي= شريك بن سحماء
  ١٠١٨شريك بن عبده بن معتب البلوي                                                       

    صاحل بن عدي= eان موىل رسول اهللا شقر
    احلسن بن شهاب العكربي= ابن شهاب
    إبراهيم بن علي الفريوزآبادي= الشريازي
    عبدالواحد بن حممد بن علي= الشريازي

  ٤٩صاحل بن أمحد بن حممد بن حنبل                                                         
  ٤٥٦                                                                 صاحل بن عدي         

  ٣٨٢صفوان بن سليم                                                                        
  ٢٩٢صفية بنت أيب عبيد الثقفية                                                             

  ٨٧٧                                                            )أم املؤمنني(ية بنت حيي بن أخطب صف
    حيىي بن يزداد الوراق= أبو الصقر
    عثمان بن عبدالرمحن الشهرزوري= ابن الصالح

  ٥٨٨ضمام بن ثعلبة السعدي                                                           
    أمحد بن حميد املشكاين= أبو طالب
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١٢٩٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  الصفحة  العلم
  ٦٧٧طاوس بن كيسان اليماين                                                               

    عبداهللا بن طاوس بن كيسان اليماين= ابن طاوس
  ١١٩)                       أم املؤمنني(عائشة بنت أيب بكر الصديق 

  ٢٣١عبادة بن الصامت األنصاري                                                            
    عبداهللا بن العباس بن عبداملطلب= ابن عباس

  ١٠١٦عبد بن زمعة بن قيس القرشي                                                          
  ٧٤١)                                               أبو جعفر الشريف(اخلالق بن عيسى عبد

  ٤١١عبدالرمحن بن أمحد البغدادي                                                           
  ٤٠٦عبدالرمحن بن القاسم العتقي                                                      

  ٨٣عبدالرمحن بن رزين احلوراين                                                            
  ١١١٦عبدالرمحن بن سهل بن زيد األنصاري                                                  

  ٨٤عبدالرمحن بن صخر الدوسي                                          
  ١١٨٧عبدالرمحن بن عثمان بن عبيداهللا القرشي                                               
  ٢٤٣عبدالرمحن بن علي بن حممد التيمي                                                     

  ٥٦                               عبدالرمحن بن عمرو بن صفوان                          
  ٣٤٠عبدالرمحن بن عوف القرشي                                                           

  ١٥١عبدالرمحن بن حممد بن أمحد املقدسي                                                   
  ١٢٤                                           عبدالرمحن بن حممود بن عبيدان البعلي       
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١٢٩٩ الفهارس العامة

  الصفحة  العلم
  ٣٨٤عبدالسالم بن حبيب بن حسان التنوخي                                                
  ٢١٢عبدالسالم بن عبداهللا أبو الربكات احلراين                                               

  ٥٢الـهيثم بن زياد                                                          عبدالكرمي بن 
  ١٤٥عبداهللا الصناحبي                                                                         

  ٨٣عبداهللا بن أمحد بن حممد املقدسي                                                    
  ٤٧عبداهللا بن أمحد بن حممد بن حنبل                                                       
  ٢٤٨عبداهللا بن احلسني                                                                       

  ٤٤عبداهللا بن العباس بن عبداملطلب                                
  ٣١٢عبداهللا بن املبارك احلنظلي                                                              
  ١٣٦عبداهللا بن حنظلة بن أيب عامر                                                          

  ١٤٢                                           عبداهللا بن زيد بن عاصم األنصاري          
  ٩٠عبداهللا بن سرجس املدين                                                                
  ٦٨٧عبداهللا بن سالم بن احلارث                                                            

  ١١١٦نصاري                                                     عبداهللا بن سهل بن زيد األ
  ٢٢٧عبداهللا بن شقيق العقيلي                                                               

  ٦٧٦عبداهللا بن طاوس بن كيسان اليماين                                                    
  ٢٤٥ن عبدالرمحن بن أيب صعصعة األنصاري                                        عبداهللا ب

  ٥٧٣عبداهللا بن عدي بن محراء                                                              
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١٣٠٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  الصفحة  العلم
  ١٤٣عبداهللا بن عمر بن اخلطاب العدوي                                         

  ٤٠٧عبداهللا بن عمرو بن العاص القرشي                                                    
  ٤٠٦عبداهللا بن قيس األشعري                                                               

  ١٠٥عبداهللا بن مسعود بن غافل الـهذيل                          
  ١١٩٥عبداهللا بن مغفَّل املزين                                                                  

  ٢٢٥عبدامللك بن حبيب بن سليمان السلمي                                                 
  ٥٠                                                  عبدامللك بن عبداحلميد بن مهران     

  ٧٩عبدامللك بن عبدالعزيز املاجشون                                                       
  ١٤٧عبدالواحد بن حممد بن علي                                                            

  ١٤١راين                                                             عبدالوهاب بن أمحد احل
    نصر اهللا بن عبدالعزيز احلراين= ابن عبدوس
    عبدالرمحن بن حممود بن عبيدان البعلي= ابن عبيدان

  ٥٩٠عتاب بن أسيد القرشي                                                                 
  ٣٤عثمان بن سعيد السجستاين                                                             
  ٣٤٣عثمان بن طلحة بن أيب طلحة العبدري                                                 

  ٤٤٣عثمان بن عبدالرمحن الشهرزوري                                                 
  ٨٦٩عثمان بن مظعون القرشي                                                              
  ١٢٠٠عدي بن حامت الطائي                                                                   
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١٣٠١ الفهارس العامة

  الصفحة  العلم
    أمحد بن إبراهيم بن نصر اهللا= عز الدين الكناين

    نسيبة بنت احلارث األنصارية=  عطيةأم
  ٣٠٠عقبة بن عمرو اخلزرجي                                                                

    على بن عقيل بن حممد البغدادي= ابن عقيل
  ٢٦٧علي بن أمحد بن سعيد بن حزم                                                         

  ٤٨)                                            أبو احلسن النسفي(علي بن سعيد بن جرير 
  ٣٠٨علي بن سليمان بن أمحد املرداوي                                                     

  ١٤٧على بن عقيل بن حممد البغدادي                                                    
  ٦٧٣علي بن حممد البغدادي                                                                 
  ٢٧٨علي بن حممد الربعي                                                                   

  ٨٢١علي بن حممد بن املبارك البغدادي                                 
  ٧٦٩علي بن حممد بن علي الـهامشي                                                       
  ٧٧عمر بن إبراهيم بن عبداهللا                                                              

  ٧٩                                    عمر بن احلسني بن عبداهللا                          
    عبدالرمحن بن حممد بن أمحد املقدسي= ابن أيب عمر

  ١١٢٧عمران بن احلصني بن عبيد اخلزاعي                                                    
  ٢٣٩عمرو بن العاص بن وائل القرشي                                                

  ٢٦٣عمرو بن شعيب بن حممد بن عبداهللا بن عمرو                                          
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١٣٠٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  الصفحة  العلم
    حممد بن حممد بن حممد الطوسي= الغزايل

  ٢٠١فاطمة بنت أيب حبيش                                                                  
    يوسف بن عمر بن مسرور= اسأبو الفتح القو

  ٥٩٩الفضل بن العباس بن عبداملطلب الـهامشي                                             
    عبدالرمحن بن القاسم العتقي= ابن القاسم

    حممد بن حممد بن احلسني ابن الفراء= القاضي أبو احلسني
    عبدالوهاب بن أمحد احلراين= القاضي عبدالوهاب

    احلارث بن ربعي األنصاري= أبو قتادة
  ٨٧٠قدامة بن مظعون القرشي                                                               

    عبداهللا بن أمحد بن حممد املقدسي  = ابن قدامة
  ٣٣٨                                                             األنصاريقيس بن عمرو 

    حممد بن أيب بكر الزرعي = ابن القيم
  ٢٩٩كعب بن عجرة البلوي                                                                 
  ٣٩٥كعب بن مالك بن عمرو األنصاري                                                    

  ٢٧٣                                                               كناز بن احلصني         
    علي بن حممد الربعي= اللخمي

    عبدامللك بن عبدالعزيز املاجشون= ابن املاجشون
  ١١٣١ماعز بن مالك األسلمي                                                                
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١٣٠٣ الفهارس العامة

  الصفحة  العلم
  ٣٥٤ن احلويرث بن زياد الليثي                                                      مالك ب

    عبداهللا بن املبارك احلنظلي= ابن املبارك
    عبدالسالم بن عبداهللا أبو الربكات احلراين= اد

  ٧٧حمفوظ بن أمحد الكلوذاين                                                         
  ٣١حممد بن أيب بكر الزرعي                                                                
  ١٩١حممد بن أمحد بن أيب موسى الـهامشي                                                  

  ٦٣  حممد بن أمحد بن عثمان
  ٢٦٩                                                حممد بن احلسن الشيباين                

  ٦٢١حممد بن احلسني بن عبداهللا                                                             
  ٥٢حممد بن احلكم األحول                                                                 

  ٢٧د البغدادي                                                      حممد بن الطيب بن حمم
  ٢١٣حممد بن متيم احلراين                                                                    

  ٨٣حممد بن عبدالقوي املقدسي                                                             
  ١٤٨د بن عبداهللا بن احلسني                                                              حمم

  ٢٢حممد بن حممد بن احلسني ابن الفراء                                                     
  ٤٤٣حممد بن حممد بن حممد الطوسي                                                

  ٥٦حممد بن موسى بن مشيش البغدادي                                                     
  ٢٢٩حممد بن نصر بن احلجاج املروزي                                                       
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١٣٠٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  الصفحة  العلم
  ٥٣                                    حممد بن حيىي الكحال                                

    يوسف بن عبدالرمحن بن علي= أبو حممد اجلوزي
  ١١١٦محيصة بن مسعود بن كعب األنصاري                                                 

    كناز بن احلصني= أبو مرثد الغنوي
    علي بن سليمان بن أمحد املرداوي= املرداوي

    أمحد بن حممد بن احلجاج= وذياملر
  حممد بن نصر بن احلجاج املروزي                                      = املروزي

    عقبة بن عمرو اخلزرجي= أبو مسعود البدري
  ٤٨مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري                                                  

    موسى بن مشيش البغداديحممد بن = ابن مشيش
  ٤٩٢معاذ بن جبل األنصاري                                                                

    أسعد بن علي بن حممد بن املنجا= أبو املعايل
  ١٥٧معاوية بن أيب سفيان القرشي                                                           

  ١٩٥ة بن شعبة الكويف                                                                  املغري
    املقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي= املقداد بن األسود

  ١٩٦املقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي                                                      
  ٣٥٨ارية                                                             ملَيكَة بنت مالك األنص

    نصر بن فتيان بن مطر النهرواين= ابن املَنى
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١٣٠٥ الفهارس العامة

  الصفحة  العلم
    إسحاق بن منصور بن رام= ابن منصور

  ٥١مهنا بن حيىي الشامي                                                                    
  ٤٩١موسى بن طلحة التيمي                                                                 

    عبداهللا بن قيس األشعري= أبو موسى
    حممد بن أمحد بن أيب موسى الـهامشي= ابن أيب موسى

  ٩٠)                                    أم املؤمنني(ميمونة بنت احلارث الـهاللية 
    عبدامللك بن عبداحلميد بن مهران= امليموين
    حممد بن عبدالقوي املقدسي= الناظم

  ٣٩٨نسيبة بنت احلارث األنصارية                                                           
  ١٦٧نصر اهللا بن عبدالعزيز احلراين                                            

  ٧٧نصر بن فتيان بن مطر النهرواين                                                         
  ٤٠٩النعمان بن بشري بن سعد األنصاري                                                     

  ١١٣٤                               نعيم بن هزال األسلمي                                  
  ٦٥٩هبار بن األسود القرشي                                                                

    عبدالرمحن بن صخر الدوسي= أبو هريرة
  ٦٧٧هشام بن حجير املكي                                                                  
  ١٠١٨هالل بن أمية بن عامر األنصاري                                                       

  ٣٣٣)                                     أم املؤمنني(هند بنت أيب أمية بن املغرية املخزومية 
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١٣٠٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  الصفحة  العلم
  ١٣٥                                    واثلة بن األسقع                                     

  ٥١حيىي بن يزداد الوراق                                                                    
  ٨٠١حيىي بن عبدالرمحن بن حاطب                                                          

  ٢٧١                                                    يعقوب بن إبراهيم األنصاري       
  ٥١يعقوب بن خبتان                                                                        
  ١١٩٩يوسف بن عبدالرمحن بن علي                                                          

  ٤٤ور                                                              يوسف بن عمر بن مسر
  ٥٣يوسف بن موسى العطار                                                                

   يعقوب بن إبراهيم األنصاري= أبو يوسف
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١٣٠٧ الفهارس العامة

  فهرس الكلمات الغريبة
  الصفحة  الكلمة

  ٤٢١                                                                            ِإبان زمانه
  ٤٩١    اإلدام                                                                             
  ١١٠    اإلداوة                                                                          
  ١٧٨    أدلَّ                                                                              
  ١٢١٩    االستفاضة                                                                       

  ١٠٩  االستنجاء    
  ٤٦٠                                            اإلسعاد                                  

  ٣٥١    األشرف                                                                          
  ١٢٩    األشنان                                                                           

  ١٦٧                                                              االقتعاط                
  ١٠١٥    األورق                                                                           
  ٨٦٠    األيم                                                                              

  ٨٥٠لباءة                                                                                 ا
  ٨٨٩    البخر                                                                             

  ٤٧٣    بنت اللبون                                                              
  ٧٠٦    التأبري                                                                             
  ٤٥٤    التابوت                                                                           
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١٣٠٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  الصفحة  الكلمة
  ٤٢٢                                                  التبذل                              

  ١٥٠    التحذيف                                                                         
  ٧٢٣    التسعري                                                                           

  ٣٥٣                                                                      التكِرمة         
  ١٠٣١    الثائب                                                                            
  ٤٣٩    ثفل السدر                                                                        
  ٤٧٩    الثنية                                                                              
  ٣١٩    ثوب                                                                              

  ١٦٩    اجلبرية                                                          
  ٥٠٩                                                                            ذ   اجل

  ٤٢١    اجلدب                                                                            
  ٧١٧                                      اجلذاذ                                          

  ٤٧٩    اجلذعة                                                                           
  ١١٩٦    اجلراب                                                                           

  ٦٥٦                                                           اجلماء                     
  ٤٦٣    احلالقة                                                                            
  ٢٧٦    اِحلجر                                                                            

  ٣٩٦                                                                                 احلرة
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١٣٠٩ الفهارس العامة

  الصفحة  الكلمة
  ٥٧٣    احلزورة                                                                          

                                                         ٢٧٢    احلُش  
  ٧١٧    احلَصاد                                                                           
  ٣٥٨    احلصري                                                                            

  ٤٧٣                                             احلقة                                     
  ١٠٤٥قْنة                                                                                 احلُ

  ٣٤٩    حية                                                                              
  ٥٠٧                                                                     اخلارص          

  ٣٩٨    اخلدور                                                                            
  ٧٤٢    اخلَراج                                                                            
  ٧١٠    اخلَرص                                                                            
  ١٠٧٠    اخلصي                                                                            

  ٦٠١    اخلفارة                                                         
  ١١٠    اخلالء                                                                             
  ١٠٣٦    اخلنثى املشكل                                                                    

  ٣٦٩                                          الدكان                                     
  ٨٣٤    الدور احلكمي                                                                    
  ١٦٦    الذؤابة                                                                           
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١٣١٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  الصفحة  الكلمة
  ٢٩                                                                            الرحضاء  

  ٦٠٣    الرشوة                                                                          
  ٥١٠    الركاز                                                                           
  ١١٥٥    زنأ يف اجلبل                                                                      
  ١٧٠    الزند                                                                             

  ٨٧    السجل، الذنوب                                                  
  ٤٣٨    السدر                                                                            
  ١٠٧٨    السلُعة                                                                            

  ٥٠٤                                            السوم                                    
  ٥٠٥    السيح                                                                            
  ٤٦٣    الشاقة                                                                            

  ١٣١                                                                الشب                 
  ٧٣٧    الشقص                                                                          
  ١١٨٠    الشمراخ                                                                         

  ٤٦٣صالقة                                                                              ال
  ١٥٠    الصدغ                                                                           

  ١١٨٨    الصرد                                                                   
  ١١٧٩    الضغث                                                                          
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١٣١١ الفهارس العامة

  الصفحة  الكلمة
  ١٠٥٩    الضِمن                                                                           

  ٧٠٣                                                    الطَّلُع                            
  ٦٩٥    الظِّئر                                                                            
  ٤٨٦    الظِّباء                                                                            

  ٦٧٦                                                                        عادي األرض 
  ١٠١٦    العاهر                                                                            
  ٥٠٢    العثري                                                                           
  ٦٠٨    الِعدة                                                                             
  ٧٠٩    العرايا                                                                            

  ٣٤٥    العرصة                                                     
  ١٧٩    العزيز                                                                           
  ١١٢٦    العسيف                                                                         

  ٧٧١                                           الِعقَال                                    
  ١٢٠    العلقة                                                                            
  ٤٧٦    العناق                                                                           

  ١١٠                                                                العنـزة              
  ١٠٧٠    العنني                                                                            
  ٣٩٨    العواتق                                                                           
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١٣١٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  الصفحة  ةالكلم
  ١١٠٠    الغرة                                                                             
  ٣٤٩    الغلس                                                                            

  ٥٣١    الفرق                                                     
  ٤٢٠    القحوط                                                                          
  ٤٣٩    القراح                                                                           

  ١٣١                                              القَرظ                                   
  ٤٤٠    الكافور                                                                          
  ٧٠٩    الكَرم                                                                            

  ١١٨٧                                                               الكوسج              
  ١٠٦٦    الكوع                                                                           
                                                                             س٣١٩    لَب  

  ١٧٠لصوق                                                                              ال
  ٤٩٥    املباح                                                                            

  ٢٠١    املبتدأة                                                                    
  ١٠٨٥    املثلي                                                                            
  ٦١٠    احملجن                                                                           

  ١٦٦                                 احملنكة                                              
  ٧١٥    مد عجوة                                                                        
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١٣١٣ الفهارس العامة

  الصفحة  الكلمة
  ٣٦٨    املدائن                                                                           

  ١٩٥                                                                  مذَّاء               
  ٢٠٤    املستحاضة                                                                       
  ١٠٤٢    املشوب                                                                          

  ٧١٦صراة                                                                               امل
  ٤٥٥    املضربة                                                                           

  ٦٣٢    املنطقة                                                                
  ٦٧٦    املوات                                                                           
  ١٠٨١    املوضحة                                                                         

  ٨٢٩                               املوىل من أسفل                                       
  ٨٢٩    املوىل من فوق                                                                   
  ٤٥٩    الندب                                                                           

  ١٥٣                                             النـزعتان                              
  ٥٨٩    النسيء                                                                          
  ٣٥٨    النضح                                                                           

  ٣٩٦                                                            النقيع                   
  ٥٠٢    النواضح                                                                        
  ٤٥٩    النياحة                                                                          
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١٣١٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  الصفحة  الكلمة
  ٣٤٩    الـهاجرة                                                                       
  ١٠٨١    الـهامشة                                                                       

  ٣٩٦    الـهزم                                                                  
  ٨٥٠    الوجاء                                                                          
  ٣٤٩    وجبت                                                                          

  ٤٩٨    الوسق                                                      
  ١٩٧    جيسر                                                                           

  ٣١٩      يخِطر                                          
  ٣٢٠يظل                                                                            
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١٣١٥ الفهارس العامة

 فهرس املصادر واملراجع
 -إحكام األحكام شرح عمدة األحكام للعالمة ابن دقيق العيد  .١

  . مع العدة حاشية إحكام األحكام 
عبداحملسن بن . د:  تأليف-أحكام اإلمام و اإلئتمام يف الصالة .٢

  .هـ١٤١٠ الطبعة الثانية -حممد املنيف
 عبد اهللا حممد بن أيب تأليف مشس الدين أيب:أحكام أهل الذمة  .٣

الطبعة -صبحي الصاحل .حتقيق وتعليق د-بكر ابن قيم اجلوزية 
  . لبنان-بريوت - دار العلم للماليني -م ١٩٩٤الرابعة 

نايف بن نافع . د:  تأليف-أحكام الرضاع يف اإلسالم .٤
  ) رسالة ماجستري.(العمري

 -نبلي  أليب يعلى حممد بن احلسني الفراء احل-األحكام السلطانية  .٥
 -هـ ١٤٠٣ طبع عام -صححه وعلق عليه حممد حامد الفقي 

  . لبنان - بريوت -دار الكتب العلمية 
 تأليف أيب احلسن علي -األحكام السلطانية و الواليات الدينية  .٦

  . لبنان - بريوت -دار الكتب العلمية-بن حممد املاوردي 
رمي بن عبدالك.د:  تأليف-أحكام الصداق يف الشريعة اإلسالمية .٧

  )رسالة ماجستري . (صنيتان العمري
عبداهللا بن فهد . د:  تأليف-أحكام الظهار يف الشريعة اإلسالمية .٨

  )رسالة ماجستري. (الشريف
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١٣١٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

طبعة -أحكام القرآن أليب بكر بن أمحد بن علي الرازي اجلصاص .٩
-دار الكتاب العريب-هـ١٣٣٥مصورة عن الطبعة األوىل 

  .لبنان-بريوت
 بكر حممد بن عبد اهللا املعروف بابن أحكام القرآن أليب .١٠

  . لبنان - بريوت - دار اجليل -العريب 
 تأليف أيب الوليد -أخبار مكة وما جاء فيها من اآلثار .١١

 الطبعة - حتقيق رشدي الصاحل ملحس-حممد بن عبداهللا األزرقي
  .  لبنان- بريوت-دار األندلس-هـ١٤٠٣الثانية 

علق - بن حممود املوصلي االختيار لتعليل املختار لعبد اهللا .١٢
  .طبعة دار الدعوة -عليه الشيخ حممود أبو دقيقه 

-االختيارات الفقهية من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية  .١٣
الطبعة األوىل  -للعالمة عالء الدين أبو احلسن علي بن حممد البعلي 

  .لبنان – بريوت –دار الكتب العلمية –هـ ١٤١٦
ي بن حممد بن حبيب أدب القاضي تأليف أيب احلسن عل .١٤

 –هـ ١٣٩١ طبع عام - حتقيق حميي هالل السرحان -املاوردي 
  . بغداد –مطبعة اإلرشاد 

أدب القضاء للقاضي شهاب الدين أيب إسحاق إبراهيم بن  .١٥
حممد .  حتقيق د–عبد اهللا املعروف بابن أيب الدم احلموي 

 - دار الفكر - هـ ١٤٠٢ الطبعة الثانية -مصطفى الزحيلي 
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١٣١٧ الفهارس العامة

  .  سوريا -ق دمش
األربعني حديثاً النووية لإلمام حيىي بن شرف الدين  .١٦

 - بريوت- دار الفكر-هـ١٤٠٩ الطبعة األوىل -النووي
 ).مع شرح ابن دقيق العيد.(لبنان
اإلرشاد إىل سبيل الرشاد تأليف الشريف حممد بن أمحد  .١٧

-عبداهللا بن عبداحملسن التركي.حتقيق د-بن أيب موسى اهلامشي
  .بريوت-مؤسسة الرسالة-هـ١٤١٩وىل الطبعة األ

تأليف -إرشاد الساري إىل مناسك املأل علي القاري  .١٨
  .طبعة دار الفكر-حسني بن حممد سعيد عبد الغين 

 تأليف حممد -إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل  .١٩
 إشراف زهري الشاويش  الطبعة الثانية -ناصر الدين األلباين 

  . لبنان –بريوت –المي  املكتب اإلس–هـ ١٤٠٥
االستيعاب يف معرفة األصحاب أليب عمر يوسف بن عبد  .٢٠

 الطبعة األوىل  – حتقيق علي حممد البجاوي –اهللا ابن عبد الرب 
  . بريوت - دار اجليل -هـ ١٤١٢

أسىن املطالب شرح روض الطالب أليب حيىي زكريا  .٢١
  . الناشر املكتبة اإلسالمية-األنصاري

إرشاد السالك يف فقه إمام األئمة أسهل املدارك شرح  .٢٢
 دار الفكر - الطبعة الثانية -مالك أليب بكر بن حسن الكشناوي 
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١٣١٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 .  
األشباه و النظائر تأليف العالمة زين الدين بن إبراهيم  .٢٣

 -حممد مطيع احلافظ:  حتقيق وتقدمي -املعروف بابن جنيم احلنفي 
   . دمشق- دار الفكر -هـ١٤٠٣تصوير عن الطبعة األوىل  

األشباه والنظائر يف قواعد وفقه الشافعية تأليف اإلمام  .٢٤
–هـ ١٤٠٣الطبعة األوىل  -جالل الدين عبد الرمحن السيوطي 

  . لبنان – بريوت –دار الكتب العلمية 
اإلشراف على مسائل اخلالف للقاضي عبد الوهاب بن  .٢٥

  . مطبعة اإلرادة –علي بن نصر البغدادي 
ليف شهاب الدين أيب الفضل اإلصابة يف متييز الصحابة تأ .٢٦

 طبعة دار الكتب -أمحد بن علي العسقالين املعروف بابن حجر 
  . لبنان - بريوت -العلمية 

أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن تأليف الشيخ حممد  .٢٧
 بريوت - طبعة عامل الكتب -األمني بن حممد املختار الشنقيطي 

.  
صاحل بن . ف د تألي-األطعمة وأحكام الصيد والذبائح .٢٨

مكتبة -هـ١٤٠٨ الطبعة األوىل -فوزان بن عبداهللا الفوزان
  . الرياض-املعارف

لفاظ فتح املعني للسيد أيب بكر أإعانة الطالبني على حل  .٢٩
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١٣١٩ الفهارس العامة

 الطبعة -املشهور بالسيد البكري بن السيد حممد شطا الدمياطي 
  . لبنان - بريوت - دار إحياء التراث العريب -الرابعة 

للعالمة مشس الدين أيب : قعني عن رب العاملنيإعالم املو .٣٠
 الناشر – حتقيق الشيخ عبد الرمحن الوكيل –بكر ابن قيم اجلوزية 

  . القاهرة –مكتبة ابن تيميه 
 الطبعة اخلامسة –األعالم تأليف خري الدين الزركلي  .٣١

  . بريوت – دار العلم للماليني –م ١٩٨٠
ون الدين أيب اإلفصاح عن معاين الصحاح تأليف الوزير ع .٣٢

الرياض -طبعة املؤسسة السعيدية -املظفر حيىي بن حممد بن هبرية 
.  
تأليف أيب احلسن علي بن حممد -اإلقناع يف الفقه الشافعي  .٣٣

الطبعة -خضر حممد خضر:بن رجب املاوردي حتقيق وتعليق 
  .طبعة دار العروبة – هـ ١٤٠٢األوىل  

 أمحد اإلقناع لطالب االنتفاع لشرف الدين موسى بن .٣٤
  . مع كشاف القناع -احلجاوي

 -األم تأليف اإلمام أيب عبد اهللا حممد بن إدريس الشافعي  .٣٥
  . لبنان -بريوت - دار الفكر -هـ ١٤١٠طبع 
االنتصار يف املسائل الكبار على مذهب اإلمام أمحد بن  .٣٦

 حتقيق -حنبل تأليف أيب اخلطاب حمفوظ بن أمحد الكلوذاين 
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١٣٢٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

عوض بن رجاء . اهللا العمري و دسليمان بن عبد . ودراسة د
 الطبعة األوىل -عبد العزيز بن سليمان البعيمي . العويف و د
  . الرياض – مكتبة العبيكان –هـ ١٤١٣

األنساب أليب سعد عبد الكرمي بن حممد بن منصور  .٣٧
 الطبعة األوىل - تقدمي وتعليق عبد اهللا عمر البارودي -السمعاين 
  . ة  مؤسسة الكتب الثقافي-هـ ١٤٠٨

اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام  .٣٨
تأليف العالمة عالء الدين أيب احلسن علي بن . أمحد بن حنبل 

 الطبعة -سليمان املرداوي وصححه وحققه حممد حامد الفقي 
  . لبنان - بريوت - دار إحياء التراث العريب -الثانية 

زان أليب العباس اإليضاح والتبيان يف معرفة املكيال واملي .٣٩
حممد أمحد .  حققه وقدم له  د-جنم الدين بن الرفعة األنصاري 

 دمشق - دار الفكر -هـ ١٤٠٠ طبع عام -إمساعيل اخلاروف 
.  
 الطبعة الثالثة - تأليف شيخ اإلسالم ابن تيمية -اإلميان .٤٠

  . لبنان - بريوت -هـ دار الكتب العلمية ١٤١٢
 فروع احلنفية للعالمة البحر الرائق شرح كنـز الدقائق يف .٤١

ضبطه -زين الدين بن إبراهيم بن حممد املعروف بابن جنيم املصري
هـ ١٤١٨الطبعة األوىل-وخرج أحاديثه الشيخ زكريا عمريات 
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١٣٢١ الفهارس العامة

  . لبنان - بريوت -دار الكتب العلمية -
بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع تأليف عالء الدين أيب  .٤٢

لبنان - بريوت -ب العلمية  دار الكت-بكر بن مسعود الكاساين 
 .  
بدائع الفوائد للعالمة أيب عبد اهللا حممد بن أيب بكر ابن قيم  .٤٣

 الطبعة - ضبط نصه وخرج آياته أمحد عبد السالم -اجلوزية 
  . لبنان- بريوت - دار الكتب العلمية -هـ ١٤١٤األوىل  

بداية اتهد واية املقتصد تأليف أيب الوليد حممد بن أمحد  .٤٤
 –دار الكتب العلمية –هـ ١٤٠٨الطبعة العاشرة -شد بن ر

  .  لبنان –بريوت 
دقق أصوله –أليب الفداء احلافظ ابن كثري : البداية والنهاية  .٤٥

-طبعة دار الكتب العلمية -أمحد أبو سلحم ومجاعة .د: وحققه 
  . لبنان -بريوت 

البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع تأليف العالمة  .٤٦
  .  القاهرة - مكتبة ابن تيمية -علي الشوكاين حممد بن 

البدر املنري يف ختريج أحاديث الشرح الكبري لإلمام أيب  .٤٧
 حتقيق -حفص عمر بن علي األنصاري املعروف بابن امللقن 

 الطبعة األوىل  -ودراسة مجال حممد السيد وأمحد شريف الدين 
  .  الرياض- دار العاصمة -هـ ١٤١٤
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١٣٢٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

صاحل .تأليف د) :اجلانب الغريب  ( بغداد مدينه السالم .٤٨
  . امع العلمي العراقي –م ١٩٨٥ طبع عام –أمحد العلي 

 تأليف فخر الدين أيب عبد -بلغة الساغب وبغية الراغب  .٤٩
بكر : حتقيق -اهللا حممد بن أيب القاسم حممد بن اخلضر ابن تيمية 

 دار العاصمة -هـ ١٤١٧ الطبعة األوىل  -بن عبد اهللا أبو زيد 
  . الرياض -
بلغة السالك ألقرب املسالك إىل مذهب اإلمام مالك  .٥٠

دار –هـ ١٤٠٩طبع عام -تأليف الشيخ أمحد بن حممد الصاوي:
  . لبنان –بريوت –املعرفة 

بلوغ املرام من أدلة األحكام لإلمام ابن حجر العسقالين  .٥١
لبنان - بريوت - طبعة دار اجليل - تقدمي إبراهيم إمساعيل عصر -
 .  
اية يف شرح الـهداية أليب حممد حممود بن أمحد العيين البن .٥٢

املولوي حممد عمر الشهري بناصر اإلسالم الرامفوري .  تصحيح -
  . دار الفكر -هـ١٤٠١ الطبعة األوىل  -
بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية تأليف  .٥٣

 تصحيح وتعليق حممد بن عبد -شيخ اإلسالم أمحد ابن تيمية 
 - مطبعة احلكومة -هـ ١٣٩١ الطبعة األوىل -بن قاسم الرمحن 

  . مكة املكرمة 
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١٣٢٣ الفهارس العامة

تاج التراجم أليب الفداء زين الدين قاسم بن قطلوبغا  .٥٤
 الطبعة -حممد خري رمضان يوسف:  حققه وقدم له-السودوين

  . دمشق- دار القلم-هـ١٤١٣األوىل 
تاج العروس من جواهر القاموس تأليف السيد حممد  .٥٥

 طبعة دار - حتقيق إبراهيم الترزي -ين الزبيدي مرتضى احلسي
  . لبنان - بريوت -إحياء التراث العريب 

التاج واإلكليل ملختصر خليل أليب عبد اهللا حممد بن  .٥٦
  . مع مواهب اجلليل -يوسف العبدري الشهري باملواق 

تأليف كارل بروكلمان نقله إىل : تاريخ األدب العريب .٥٧
  .مصر- دار املعارف- الطبعة الثالثة-عبداحلليم النجار.العربية د

للحافظ أيب بكر أمحد بن علي اخلطيب : تاريخ بغداد .٥٨
  .لبنان - بريوت - دار الكتاب العريب -البغدادي

 -تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام  .٥٩
تأليف العالمة برهان الدين أيب الوفاء إبراهيم ابن فرحون اليعمري 

 -دار الكتب العلمية -هـ١٣٠١وىل   مصور عن الطبعة األ-
  . لبنان -بريوت 

تبيني احلقائق شرح كرت الدقائق تأليف فخر الدين عثمان  .٦٠
  . لبنان -بريوت -دار املعرفة -الطبعة الثانية -بن علي الزيلعي 

 مع -حترير ألفاظ التنبيه لإلمام حيىي بن شرف النووي  .٦١
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١٣٢٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .التنبيه 
ن على الشوكاين التحف يف مذهب السلف للعالمة حممد ب .٦٢

مع جمموعة (  دار أحياء التراث العريب -م ١٩٧٠ طبع عام -
  ) .الرسائل املنريية 

التحفة السنية يف الفوائد والقواعد الفقهية للشيخ علي بن  .٦٣
 دار القبلة للثقافة –هـ ١٤٠٧ الطبعة األوىل  -حممد الـهندي 

  .                                   جدة –اإلسالمية 
فة احملتاج بشرح املنهاج لإلمام شهاب الدين أمحد بن حت .٦٤

  . مع حاشية الشرواين -حجر الـهيثمي 
 تأليف الشيخ فاحل -التحفة املهدية شرح الرسالة التدمرية .٦٥

عبد الرمحن بن صاحل . د: تصحيح وتعليق-بن مهدي آل مهدي 
  .الرياض –دار الوطن –هـ ١٤١٤  الطبعة األوىل -احملمود 

 تأليف صاحل بن -املرضية يف املباحث الفرضيةالتحقيقات  .٦٦
مكتبة -هـ١٤٠٧الطبعة الثالثة -فوزان بن عبداهللا الفوزان

  . الرياض-املعارف
التدمرية البن تيمية أيب العباس تقي الدين أمحد بن عبد  .٦٧

  . مع التحفة املهدية–احلليم 
 -تذكرة احلفاظ أليب عبداهللا مشس الدين حممد الذهيب .٦٨

  .  لبنان- بريوت- العلميةطبعة دار الكتب
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١٣٢٥ الفهارس العامة

تذكرة النبيه يف تصحيح التنبيه للشيخ عبد الرحيم بن  .٦٩
  .مع تصحيح التنبيه -احلسني األسنوي 

 تأليف -ترتيب املدارك ملعرفة أعالم مذهب مالك  .٧٠
 حتقيق حممد بن تاويت -القاضي عياض بن موسى السبيت 

ؤون  وزارة األوقاف والش- هـ ١٤٠٣ الطبعة الثانية -الطبخي 
 . املغرب -اإلسالمية 

التسهيل يف الفقه على مذهب اإلمام الرباين أمحد بن حنبل  .٧١
 أليب عبداهللا بدر الدين حممد بن عالء الدين بن علي -الشيباين

. عبداهللا بن حممد الطيار ود.  حتقيق وضبط وتعليق د-البعلي
 دار -هـ١٤١٤ الطبعة األوىل -عبدالعزيز بن حممد املد اهللا

  . الرياض-العاصمة
-تصحيح التنبيه لإلمام أيب زكريا حيىي بن شرف النووي  .٧٢

الطبعة األوىل  -حممد عقله اإلبراهيم .ضبط وحتقيق وتعليق د
  . لبنان –بريوت –مؤسسة الرسالة –هـ ١٤١٧

تصحيح الفروع للعالمة عالء الدين علي بن سليمان  .٧٣
  .مع الفروع-املرداوي الصاحلي

الطبعة -مد بن نصر املروزي تعظيم قدر الصالة لإلمام حم .٧٤
  .املدينة املنورة - هـ مكتبة الدار ١٤٠٦األوىل  

التعليق الكبري يف مسائل اخلالف على مذهب اإلمام أيب  .٧٥
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١٣٢٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 -)كتاب احلج(عبداهللا أمحد بن حنبل الشيباين للقاضي أيب يعلى 
  ) رسالة دكتوراه.(عواض بن هالَّل العمري. د: دراسة وحتقيق

مع -ى الدارقطين أليب الطيب حممد آبادي التعليق املغين عل .٧٦
  .سنن الدارقطين 

التعليقة للقاضي أيب حممد احلسني بن حممد بن أمحد  .٧٧
 حتقيق علي حممد معوض وعادل أمحد عبد املوجود -املروروذي 

  . مكة املكرمة - الناشر مكتبة نزار مصطفى الباز -
ن التفريع أليب القاسم عبيد اهللا بن احلسني بن احلسن اب .٧٨

-حسني بن سامل الدمهاين .دراسة وحتقيق د-اجلالب املصري 
–بريوت –دار الغرب اإلسالمي –هـ ١٤٠٨الطبعة األوىل  

  . لبنان 
  .تفسري القرآن العظيم= تفسري ابن كثري

  .معامل التنـزيل= تفسري البغوي
  . اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن= تفسري الثعاليب
  .يف تأويل القرآنجامع البيان = تفسري الطربي

تفسري القرآن العظيم  لإلمام احلافظ أيب الفداء إمساعيل بن  .٧٩
 طبعة دار الريان -هـ ١٤٠٨ الطبعة األوىل -كثري الدمشقي 

  . القاهرة -للتراث 
 -تقريب التدمرية تأليف الشيخ حممد بن صاحل العثيمني  .٨٠
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١٣٢٧ الفهارس العامة

  .  الدمام - دار ابن اجلوزي -هـ ١٤١٢الطبعة األوىل 
 تأليف احلافظ أمحد بن علي بن حجر -تـهذيبتقريب ال .٨١

أبو األشبال صغري أمحد شاغف :  حققه وعلق عليه-العسقالين
 الطبعة األوىل -بكر بن عبداهللا أبو زيد:  تقدمي-الباكستاين
  . الرياض- دار العاصمة-هـ١٤١٦

تأليف اإلمام أيب :تقريب الوصول إىل علم الوصول  .٨٢
حتقيق ودراسة وتعليق -ليب القاسم حممد بن أمحد بن جزي الك

الطبعة األوىل  -حممد املختار ابن الشيخ حممد األمني الشنقيطي :
  .مصر –القاهرة –مكتبة ابن تيمية –هـ ١٤١٤

 تأليف -التقريرات على حاشية الدسوقي والشرح الصغري .٨٣
  . مع حاشية الدسوقي-حممد عليش

 تأليف حممد بن -تكملة البحر الرائق شرح كنـز الدقائق .٨٤
  . مع البحر الرائق-سني الطوري القادريح
  . مع اموع -تكملة اموع حملمد جنيب املطيعي  .٨٥
نتائج األفكار يف كشف الرموز (تكملة فتح القدير  .٨٦

 تأليف مشس الدين أمحد بن قودر املعروف بقاضي -)واألسرار
  . مع فتح القدير-زاده أفندي

للحافظ تلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري  .٨٧
.  حتقيق وتعليق د-أيب الفضل أمحد بن علي ابن حجر العسقالين 
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١٣٢٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .  القاهرة - الناشر مكتبة ابن تيمية -شعبان حممد إمساعيل 
 مع املستدرك على -تلخيص املستدرك للحافظ الذهيب .٨٨

  .الصحيحني للحاكم
 تأليف القاضي أيب حممد عبد -التلقني يف الفقه املالكي  .٨٩

 حتقيق ودراسة حممد ثالث سعيد -الكي الوهاب البغدادي امل
  . الرياض - الناشر مكتبة نزار مصطفى الباز -الغاين 

كتاب التمام ملا صح يف الروايتني والثالث : (التمام .٩٠
واألربع عن اإلمام واملختار من الوجهني عن أصحابه العرانني 

تأليف حممد بن حممد بن الفراء الشهري بالقاضي أيب -) الكرام
عبد اهللا بن حممد الطيار و . حتقيق وتعليق وختريج د-احلسني 

دار - ١٤١٤ الطبعة األوىل -عبد العزيز بن حممد املد اهللا.د
  .الرياض-العاصمة 

 تأليف اإلمام -التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد .٩١
حتقيق وتعليق -أيب عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبد الرب النمري 

-د العلوي وحممد عبد الكبري البكري وتصحيح مصطفى بن أمح
  . هـ ١٣٨٧طبع عام 

التمييز والفصل بني املتفق يف اخلط و النقط و الشكل  .٩٢
 طبع - حتقيق عبد احلفيظ منصور -تأليف إمساعيل بن باطيش 

  . الدار العربية للكتب -م ١٩٨٣عام 
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١٣٢٩ الفهارس العامة

التنبيه يف الفقه الشافعي لإلمام أيب إسحاق إبراهيم بن علي  .٩٣
 الطبعة األوىل  - أمين صاحل شعبان -اعتىن به - الشريازي
  . لبنان - بريوت - دار الكتب العلمية -هـ ١٤١٥

تنوير املقالة يف حل ألفاظ الرسالة أليب عبد اهللا حممد بن  .٩٤
حممد عايش .  حتقيق وتعليق وختريج ودراسة د-إبراهيم التتائي 
    -هـ ١٤٠٩ الطبعة األوىل -عبد العال شبري 

 -جوبة أليب عبداهللا احلسن بن حامد احلنبليتـهذيب األ .٩٥
  )رسالة دكتوراه.(عبدالعزيز بن حممد القايدي: حتقيق ودراسة

تـهذيب األمساء واللغات لإلمام أيب زكريا حميي الدين بن  .٩٦
  . لبنان - بريوت - طبعة دار الكتب العلمية -شرف النووي 

تـهذيب التـهذيب لإلمام احلافظ شهاب الدين أمحد بن  .٩٧
مصطفى عبدالقادر :  حققه وعلق عليه-لي بن حجر العسقالينع

 - بريوت- دار الكتب العلمية-هـ١٤١٥الطبعة األوىل -عطا
  .  لبنان
تـهذيب الكمال يف أمساء الرجال للحافظ مجال الدين  .٩٨

.  حقق وضبط نصوصه وعلق عليه د-أيب احلجاج يوسف املزي 
ؤسسة الرسالة  م-هـ ١٤٠٣بشار عواد معروف  الطبعة الثانية 

  .  بريوت -
-تـهذيب اللغة أليب منصور حممد بن أمحد األزهري  .٩٩
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١٣٣٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

راجعه حممد علي النجار -هارون عبدالسالم حققه وقدم له حممد 
  .هـ الدار املصرية ١٣٨٤طبع عام -
التـهذيب يف فقه اإلمام الشافعي تأليف أيب حممد احلسني  .١٠٠

 املوجود وعلي  حتقيق عادل أمحد عبد-بن مسعود الفراء البغوي 
 دار الكتب -ـ -هـ ١٤١٨ الطبعة األوىل  -حممد معوض 

  . لبنان - بريوت -العلمية 
التوحيد وبيان العقيدة السلفية النقية تأليف الشيخ عبد اهللا  .١٠١

 أبو حممد أشرف - أعده وطبعه وعلق عليه-بن حممد بن محيد 
 -هـ ١٤١٢ الطبعة األوىل -بن عبد املقصود بن عبد الرحيم 

  . كتبة طربية م
 تأليف العالمة -التوضيح يف اجلمع بني املقنع و التنقيح  .١٠٢

 دراسة وحتقيق ناصر بن عبد اهللا -أمحد بن حممد الشويكي 
 مكة املكرمة - املكتبة املكية -هـ ١٤١٩ الطبعة الثالثة -امليمان 

.  
تأليف عبد اهللا بن : تيسري العالم شرح عمدة األحكام  .١٠٣

طبعه ونسقه حممد زهري النجار -ل بسام عبد الرمحن بن صاحل آ
  .دار الـهجرة -هـ ١٣٩٣طبع عام -
تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان تأليف الشيخ  .١٠٤

 - حتقيق طه عبد الرؤوف سعد -عبد الرمحن بن ناصر السعدي 
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١٣٣١ الفهارس العامة

  . املدينة املنورة -مكتبة األوس 
 جامع البيان يف تأويل القرآن أليب جعفر حممد بن جرير .١٠٥

 - دار الكتب العلمية-هـ١٤١٢ الطبعة األوىل -الطربي
  . لبنان-بريوت
اجلامع ألحكام القرآن أليب عبد اهللا حممد األنصاري  .١٠٦

 – دار إحياء التراث العريب –هـ ١٤٠٥ طبع عام -القرطيب 
  . لبنان –بريوت 

اجلمع بني رجال الصحيحني لإلمام أيب الفضل حممد بن  .١٠٧
 الطبعة الثانية -وف بابن القيسراينطاهر بن علي املقدسي املعر

  . لبنان- بريوت- دار الكتب العلمية-هـ١٤٠٥
جواهر اإلكليل شرح خمتصر العالمة الشيخ خليل يف  .١٠٨

تأليف العالمة صاحل عبد -مذهب اإلمام مالك إمام دار الترتيل 
ضبطه وصححه الشيخ حممد عبد العزيز -السميع األيب األزهري 

 -دار الكتب العلمية - هـ ١٤١٨  الطبعة األوىل-اخلالدي 
  . لبنان -بريوت 

اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن لإلمام عبدالرمحن بن  .١٠٩
 حتقيق وتعليق وختريج على حممد معوض -حممد بن خملوف الثعاليب

 الطبعة األوىل -عبدالفتاح أبو سنة.وعادل أمحد عبداملوجود ود
  .نان لب- بريوت- دار إحياء التراث العريب-هـ١٤١٨
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١٣٣٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 -جواهر العقود ومعني القضاة و املوقعني و الشهود  .١١٠
 الطبعة -تأليف مشس الدين حممد بن أمحد املنهاجي األسيوطي 

  . جدة - دار األندلس -الثانية 
للعالمة عالء الدين بن علي بن عثمان :اجلوهر النقي  .١١١

  .مع السنن الكربى للبيهقي ) بابن التركماين (املارديين الشهري 
 النرية شرح خمتصر القدوري أليب بكر بن علي بن اجلوهرة .١١٢

  . مطبعة حممود بك-هـ١٣٠١ طبع عام -حممد احلداد اليمين
حاشية رد املختار على الدر املختار ( حاشية ابن عابدين  .١١٣

 –) شرح تنوير األبصار يف فقه مذهب اإلمام أيب حنيفة النعمان
هـ ١٣٨٦نية  الطبعة الثا-تأليف حممد أمني الشهري بابن عابدين 

  . مكة املكرمة – املكتبة التجارية –
للشيخ حممد بن عمر :حاشية البقري على شرح الرجبية  .١١٤

مطبعة مصطفى البايب – هـ ١٣٤٢طبع عام –البقري الشافعي 
  . مصر  - القاهرة -احلليب وأوالده 

-للشيخ حممد البناين -حاشية البناين على شرح الزرقاين  .١١٥
  .مع شرح الزرقاين 

 لسليمان بن عمر بن -اجلمل على شرح املنهجحاشية  .١١٦
علَّق عليه وخرج آياته وأحاديثه -منصور العجيلي املعروف باجلمل

دار الكتب -هـ١٤١٧الطبعة األوىل -عبدالرزاق غالب املهدي
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١٣٣٣ الفهارس العامة

  . لبنان-بريوت-العلمية
حاشية الدسوقي على الشرح الكبري للعالمة مشس الدين  .١١٧

  . دار الفكر  طبعة-الشيخ حممد عرفة الدسوقي 
مجع الشيخ عبد -حاشية الروض املربع شرح زاد املستقنع  .١١٨

  .هـ ١٣٩٧الطبعة األوىل  -الرمحن بن حممد بن قاسم النجدي 
حاشية السندي على النسائي لإلمام أيب احلسن نور الدين  .١١٩

  . مع سنن النسائي-بن عبد الـهادي السندي 
 علي حاشية الشرباملسي أليب الضياء نور الدين علي بن .١٢٠

  . مع اية احملتاج -الشرباملسي
 مع -حاشية الشبلي على تبيني احلقائق للشيخ الشبلي  .١٢١

  .تبيني احلقائق 
حاشية الشرواين على حتفة احملتاج للشيخ عبد احلميد  .١٢٢

  . لبنان - بريوت - طبعة دار الفكر -الشرواين 
حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح شرح نور اإليضاح   .١٢٣

طبعه وصححه حممد -بن حممد الطحطاوي للعالمة امحد 
دار الكتب - هـ ١٤١٨الطبعة األوىل -عبدالعزيز  اخلالدي 

  . لبنان -بريوت -العلمية 
حاشية العدوي على شرح أيب احلسن لرسالة ابن أيب زيد  .١٢٤
  . لبنان -بريوت -دار املعرفة -للشيخ علي الصعيدي العدوي -
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١٣٣٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

رشي  مع شرح اخل-حاشية العدوي على شرح اخلرشي .١٢٥
  . على خمتصر خليل

تأليف أيب احلسن علي بن حممد بن حبيب :احلاوي الكبري  .١٢٦
-حتقيق علي حممد معوض وعادل أمحد عبد املوجود -املاوردي 

-  بريوت - دار الكتب العلمية -هـ ١٤١٤الطبعة األوىل  
  . لبنان 
احلجة على أهل املدينة لإلمام احلافظ أيب عبداهللا حممد بن  .١٢٧

رتب أصوله وعلق عليه العالمة السيد مهدي -ين احلسن الشيبا
عامل الكتب –هـ ١٤٠٣الطبعة الثالثة -حسن الكيالين القادري 

  . لبنان –بريوت –
إمالء : احلجة يف بيان احملجة وشرح عقيدة أهل السنة  .١٢٨

حتقيق ودراسة -اإلمام أيب القاسم إمساعيل بن حممد األصبهاين 
دار -هـ ١٤١١طبعة األوىل ال-حممد بن ربيع بن هادي املدخلي 

  .الرياض -الراية 
حلية العلماء يف معرفة مذاهب الفقهاء تأليف سيف الدين  .١٢٩

.  حققه وعلق عليه د-أيب بكر حممد بن أمحد الشاشي القفال 
م مكتبة ١٩٨٨ الطبعة األوىل  -ياسني أمحد إبراهيم درادكه 

  . األردن - عمان -الرسالة احلديثة 
 لكمال الدين حممد بن موسى حياة احليوان الكربى .١٣٠
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١٣٣٥ الفهارس العامة

 مكتبة ومطبعة مصطفى -هـ١٣٨٩ الطبعة الرابعة -الدمريي
  .مصر-البايب احلليب

تأليف جالل الدين عبد الرمحن أيب :اخلصائص الكربى  .١٣١
الناشر دار –حممد خليل الـهراس .حتقيق د-بكر السيوطي 
  الكتب احلديثة 

ن الدر املختار شرح تنوير األبصار حملمد عالء الدي .١٣٢
  . مع حاشية ابن عابدين -احلصفكي 

الدر املنتقى يف شرح امللتقى حملمد عالء الدين احلصفكي  .١٣٣
  .مع جممع األر -
 تأليف اإلمام أيب -درء اللوم والضيم يف صوم يوم الغيم .١٣٤

جاسم بن :  حتقيق وتعليق-الفرج عبدالرمحن بن علي بن اجلوزي
دار البشائر -هـ١٤١٥ الطبعة األوىل -سليمان الفهيد الدوسري

  .  لبنان-بريوت-اإلسالمية
البن تيمية أيب العباس تقي :درء تعارض العقل والنقل  .١٣٥

  .حممد رشاد سامل . حتقيق د-الدين أمحد بن عبد احلليم 
الدراري املضيئة شرح الدرر البهية للعالمة حممد بن علي  .١٣٦

 مؤسسة الكتب الثقافية - هـ١٤٠٩ الطبعة األوىل  -الشوكاين 
  . لبنان - بريوت-
الدراية يف ختريج أحاديث الـهداية لإلمام احلافظ أمحد  .١٣٧
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١٣٣٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 عىن بتصحيحه وتنسيقه و التعليق -بن علي بن حجر العسقالين 
 مطبعة - هـ ١٣٨٤ طبع عام -عليه عبد اهللا هاشم اليماين 

  . القاهرة -الفجالة اجلديدة 
 مجع الشيخ عبد -الدرر السنية يف األجوبة النجدية  .١٣٨

 الطبعة السادسة - حممد بن القاسم النجدي الرمحن بن
   -هـ ١٤١٧
 تأليف شهاب الدين -الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة .١٣٩

 - طبعة دار اجليل-أمحد بن علي الشهري بابن حجر العسقالين
  . بريوت
دفع شبه التشبيه بأكف التنـزيه يف الرد على اسمة و  .١٤٠

 حتقيق حممد - بن اجلوزي املشبهة لإلمام أيب الفرج عبد الرمحن
  .الناشر املكتبة التوفيقية  -زاهد الكوثري 

دليل الطالب لنيل املطالب للعالمة مرعي بن يوسف  .١٤١
الطبعة األوىل -عىن به سلطان بن عبد الرمحن العيد -الكرمي 
  .لبنان -بريوت -مؤسسة الرسالة -هـ ١٤١٧
 -دليل خارطة بغداد املفصل يف خطط بغداد قدمياً وحديثاً .١٤٢

-هـ١٣٧٨طبع عام -أمحد سوسة.مصطفى جواد ود.تأليف د
  . مطبعة امع العلمي العراقي

دول اإلسالم لإلمام مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان  .١٤٣
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١٣٣٧ الفهارس العامة

تقدمي حممود –حتقيق وتعليق حسن إمساعيل مروة –الذهيب 
  . بريوت- دار صادر-م١٩٩٩الطبعة األوىل –األرناؤوط 

عيان علماء املذهب البن الديباج املذهب يف معرفة أ .١٤٤
 طبعة -حممد األمحدي أبو النور .  حتقيق د-فرحون املالكي 

  .  القاهرة -مكتبة دار التراث 
حتقيق -الذخرية لشهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف  .١٤٥
الطبعة األوىل  -حممد حجي وسعيد أعراب وحممد بوخبزه . د:

  . لبنان -بريوت -دار الغرب اإلسالمي -م ١٩٩٤
لإلمام زين الدين أيب الفرج :ذيل على طبقات احلنابلة ال .١٤٦

مع -عبد الرمحن بن شهاب الدمشقي املعروف بابن رجب 
  طبقات احلنابلة 

) املسائل اخلالفية بني احلنفية والشافعية (رؤوس املسائل  .١٤٧
دراسة -للعالمة جار اهللا أيب القاسم حممود بن عمر الزخمشري 

دار -هـ  ١٤٠٧ الطبعة األوىل  -عبد اهللا نذير أمحد : وحتقيق 
  . لبنان -بريوت -البشائر اإلسالمية 

الرد على اجلهمية والزنادقة لإلمام أمحد بن حممد بن  .١٤٨
 طبع عام -عبدالرمحن عمرية.  حتقيق وتعليق د-حنبل
  .  الرياض- دار اللواء-هـ١٣٩٧
 مع شرح -الرسالة أليب حممد عبداهللا بن أيب زيد القريواين .١٤٩
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١٣٣٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  . زروق
املسائل الفقهية من كتاب الروايتني ( ايتني و الوجهني الرو .١٥٠

عبد الكرمي بن حممد .  حتقيق د-للقاضي أيب يعلى ) و الوجهني 
 الرياض - مكتبة املعارف -هـ ١٤٠٥ الطبعة األوىل -الالحم 

.  
الروض املربع بشرح زاد املستقنع خمتصر يف فقه إمام السنة  .١٥١

الطبعة -ر بن يونس البهويت أمحد بن حنبل الشيباين للعالمة منصو
  . لبنان - بريوت -دار الكتب العلمية -هـ ١٤٠٨التاسعة 

 تأليف حممد عبد املنعم -الروض املعطار يف خرب األقطار .١٥٢
-م ١٩٨٤الطبعة الثانية -إحسان عباس .حتقيق د-احلميدي 

  . لبنان -بريوت -مكتبة لبنان 
 -ووي روضة الطالبني لإلمام أيب زكريا حيىي بن شرف الن .١٥٣

 الطبعة -حتقيق عادل أمحد عبد املوجود وعلي حممد معوض 
  . لبنان – بريوت –دار الكتب العلمية –هـ ١٤١٢األوىل 
روضة القضاة وطريق النجاة أليب القاسم علي بن حممد  .١٥٤

 الطبعة الثانية -صالح الدين املناهي .  حتقيق د–الرحيب السمناين 
  .نان  لب- بريوت -مؤسسة الرسالة - هـ ١٤٠٤

تأليف موفق الدين أيب حممد :روضة الناظر وجنة املناظر  .١٥٥
حممد .قدم له وعلق عليه د-عبد اهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي 
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١٣٣٩ الفهارس العامة

  .املدينة املنورة -الناشر مكتبة العلوم واحلكم -بكر إمساعيل 
 تأليف العالمة شرف -زاد املستقنع يف اختصار املقنع .١٥٦

  .ري طبعة دار البخا-الدين أبو النجا 
حتقيق -زاد املعاد يف هدي خري العباد البن قيم اجلوزية  .١٥٧

الطبعة األوىل  -وتعليق شعيب األرناؤوط وعبد القادر األرناؤوط  
  . لبنان -بريوت -مؤسسة الرسالة -هـ ١٤١٧
 -سبل السالم شرح بلوغ املرام من مجع أدلة األحكام  .١٥٨

دم له وخرج  ق-لإلمام حممد بن إمساعيل األمري اليمين الصنعاين 
 هـ ١٤٠٨ الطبعة األوىل  -أحاديثه حممد عبد القادر أمحد عطا 

  . لبنان – بريوت – دار الكتب العلمية –
 تأليف حممد بن عبد -السحب الوابلة على ضرائح احلنابلة .١٥٩

بكر بن . د:  حققه وقدم له وعلق عليه -اهللا بن محيد النجدي 
 الطبعة -ان العثيمني عبد الرمحن بن سليم. عبد اهللا أبو زيد و د

  . لبنان - بريوت - مؤسسة الرسالة-هـ ١٤١٦األوىل  
 -سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها  .١٦٠

هـ ١٣٩٩ الطبعة الثانية -تأليف حممد ناصر الدين األلباين 
  . دمشق –املكتب اإلسالمي 

سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف  .١٦١
الطبعة األوىل  -يف حممد ناصر الدين األلباين تأل:األمة 
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١٣٤٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .الرياض -مكتبة املعارف -هـ ١٤١٢
 دراسة -السنة أليب بكر أمحد بن حممد بن هارون اخلالل  .١٦٢

 -هـ ١٤١٥ الطبعة الثانية -عطية بن عتيق الزهراين . وحتقيق د
  .  الرياض -دار الراية 

ألشعث سنن أيب داود لإلمام احلافظ أيب داود سليمان بن ا .١٦٣
 طبعة دار - إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس -السجستاين 

  . سوريا - محص -احلديث 
سنن ابن ماجه لإلمام احلافظ أيب عبد اهللا حممد بن يزيد  .١٦٤

 - حتقيق وتقدمي وتبويب وتعليق حممد فؤاد عبد الباقي -القزويين 
  . لبنان - بريوت -طبعة دار الكتب العلمية 

لإلمام احلافظ أيب بكر ) لكربى السنن ا(سنن البيهقي  .١٦٥
هـ دار ١٤١٣طبع عام -أمحد بن احلسني بن علي البيهقي 

  . لبنان - بريوت -املعرفة
أليب عيسى حممد بن ) اجلامع الصحيح ( سنن الترمذي  .١٦٦

 - حتقيق وشرح أمحد حممد شاكر -عيسى بن سورة الترمذي 
  . لبنان - بريوت -دار الكتب العلمية 

 -مام احلافظ علي بن عمر الدار قطين سنن الدارقطين لإل .١٦٧
  . لبنان – بريوت – عامل الكتب –هـ ١٤٠٣الطبعة الثانية 

السنن الكربى لإلمام أيب عبدالرمحن أمحد بن شعيب  .١٦٨
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١٣٤١ الفهارس العامة

عبدالغفار سليمان البنداري وسيد كسروي . حتقيق د-النسائي
 - بريوت- دار الكتب العلمية-هـ١٤١١ الطبعة األوىل -حسن
  .لبنان
نسائي لإلمام احلافظ أيب عبد الرمحن أمحد بن سنن ال .١٦٩

 – دار الفكر –هـ ١٣٤٨ الطبعة األوىل -شعيب النسائي 
  . لبنان –بريوت 

سري أعالم النبالء لإلمام مشس الدين حممد بن أمحد بن  .١٧٠
شعيب األرناؤوط و :حتقيق و ختريج و تعليق –عثمان الذهيب 

مؤسسة -هـ  ١٤١٣ الطبعة التاسعة -حممد نعيم العرقسوسي 
  . لبنان -بريوت -الرسالة 

السرية النبوية البن هشام أيب حممد عبد امللك بن هشام  .١٧١
  . القاهرة -دار املنار -هـ ١٤١٠طبع عام -املعافري 

 تأليف حممد بن -شجرة النور الزكية يف طبقات  املالكية .١٧٢
دار –هـ ١٣٤٩حممد خملوف طبعة مصورة عن الطبعة األوىل  

  . لبنان –ريوت ب–الكتاب العريب 
 تأليف أيب الفالح -شذرات الذهب يف أخبار من ذهب .١٧٣

 دار -هـ١٣٩٩ الطبعة الثانية –عبد احلي بن العماد احلنبلي 
  . لبنان – بريوت –املسرية 

 -شرح ابن ناجي العالمة قاسم بن عيسى ناجي التنوخي  .١٧٤
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١٣٤٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .مع شرح زروق على الرسالة 
  . لترمذي  مع سنن ا-شرح الترمذي ألمحد حممد شاكر  .١٧٥
 -شرح اخلرشي على خمتصر خليل حملمد اخلرشي املالكي  .١٧٦

  . طبعة دار الفكر 
-تأليف عبد الرمحن األخضري : شرح الدرة البيضاء  .١٧٧

  .املطبعة العامرة الشرقية –هـ ١٣٠٩الطبعة األوىل  
  . مع حاشية البقري -شرح الرحبية لسبط املارديين .١٧٨
الباقي شرح الزرقاين على خمتصر سيدي خليل لعبد  .١٧٩

  . لبنان – بريوت – دار الفكر –هـ ١٣٩٨ طبع عام -الزرقاين 
شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي يف الفقه على مذهب  .١٨٠

 تأليف مشس الدين حممد بن عبد اهللا -اإلمام أمحد بن حنبل
الطبعة -حتقيق وختريج عبد اهللا بن عبد الرمحن اجلربين -الزركشي 

  .الرياض – مكتبة العبيكان– هـ ١٤١٣األوىل  
 مع بلغة –الشرح الصغري ألمحد بن حممد بن أمحد الدردير .١٨١

  .السالك ألقرب املسالك
شرح العقيدة األصفهانية  البن تيمية أيب العباس تقي الدين  .١٨٢

حسنني حممد خملوف دار :قدم له وعرف به -أمحد بن عبد احلليم 
  الكتب احلديثة 

 -حلنفي شرح العقيدة الطحاوية للعالمة ابن أيب العز ا .١٨٣
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١٣٤٣ الفهارس العامة

 الطبعة التاسعة -ختريج الشيخ حممد ناصر الدين األلباين 
  . بريوت – املكتب اإلسالمي –هـ ١٤٠٨
كتاب  (-شرح العمدة يف الفقه لشيخ اإلسالم بن تيمية أ .١٨٤

الطبعة –سعود بن صاحل العطيشان .حتقيق ودراسة د) الطهارة 
من أول كتاب (-الرياض ،ب-هـ مكتبة العبيكان ١٤١٣األوىل 

اعتين بإخراجه ) الصالة إىل آخر باب آداب املشي إىل الصالة 
هـ دار العاصمة ١٤١٨خالد بن علي املشيقح الطبعة األوىل .د

دراسة وحتقيق ) يف بيان مناسك احلج والعمرة (-الرياض ،ج
مكتبة - هـ ١٤١٣الطبعة األوىل -صاحل بن حممد احلسن .د

  .الرياض-العبيكان 
ملقنع لشمس الدين أيب الفرج عبد الشرح الكبري على منت ا .١٨٥

- هـ دار الفكر١٤١٤الرمحن بن أيب عمر املقدسي طبع عام 
  )مع املغين (-بريوت
 مع -أليب الربكات سيدي أمحد الدردير:الشرح الكبري .١٨٦

  .حاشية الدسوقي 
 شرح فضيلة الشيخ -الشرح املمتع على زاد املستقنع  .١٨٧

سليمان بن .ثه داعتىن به وخرج أحادي-حممد بن صاحل العثيمني 
الطبعة -خالد بن على املشيقح .عبد اهللا أبا اخليل و د

  .الرياض -مؤسسة آسام -هـ ١٤١٦الثانية
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١٣٤٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

للشيخ منصور بن يوسف ) منتهى اإلرادات (شرح املنتهى  .١٨٨
  .املدينة املنورة -الناشر املكتبة السلفية -البهويت 

شرح منهج الطالب لشيخ اإلسالم زكريا = شرح املنهج .١٨٩
  . مع حاشية اجلمل على شرح املنهج-د األنصاريبن حمم
شرح زروق للعالمة أمحد بن حممد الربنسي الفاسي  .١٩٠

  .دار الفكر -هـ ١٤٠٢طبع عام -املعروف بزروق 
شرح فرائض السراجية أليب احلسن علي بن حممد بن علي  .١٩١

  .القاهرة -الطباعة العامرة -هـ ١٣٠٨طبع عام -الشريف 
 تأليف - إىل سبيل الرشادشرح ملعة االعتقاد الـهادي .١٩٢

أشرف :  حققه وخرج أحاديثه -الشيخ حممد بن صاحل العثيمني 
 –هـ ١٤١٢ الطبعة الثانية -بن عبد املقصود بن عبد الرحيم 

 .مكتبة اإلمام البخاري 
شرح خمتصر اخلرقي للقاضي أيب يعلى حممد بن احلسني  .١٩٣

  :الفراء البغدادي احلنبلي
سعود :  حتقيق-ية كتاب األضاحيمن أول كتاب النكاح إىل ا

  )رسالة دكتوراه(عبداهللا الروقي 
 -من أول كتاب السبق والرمي إىل اية كتاب عتق أمهات األوالد

  )رسالة دكتوراه(عبدالعزيز بن صاحل اجلوعي : حتقيق
 -شرح مسلم لإلمام أيب زكريا حيىي بن شرف النووي  .١٩٤
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١٣٤٥ الفهارس العامة

  .  القاهرة - دار الريان للتراث -هـ ١٤٠٧الطبعة األوىل 
مع -شرح مشكل الوسيط أليب عمرو ابن الصالح  .١٩٥

  .الوسيط
الشرح واإلبانة على أصول السنة والديانة وجمانبة املخالفني  .١٩٦

 تأليف اإلمام عبيد اهللا حممد ابن -و مباينة أهل األهواء املارقني  
 طبع -رضا بن نعسان معطي .  حتقيق وتعليق د-بطة العكربي  

  . مكة –تبة الفيصلية  املك– هـ ١٤٠٤عام 
الشفاء بتعريف حقوق املصطفى للعالمة القاضي أيب  .١٩٧

  . دار الفكر -هـ ١٤٠١ طبع عام –الفضل عياض اليحصيب 
 حتقيق أمحد -الصحاح تأليف إمساعيل بن محاد اجلوهري  .١٩٨

هـ دار العلم للماليني ١٣٩٩ الطبعة الثانية -عبد الغفور عطار 
  .  لبنان - بريوت -
ان للحافظ أيب حامت حممد بن حبان صحيح ابن حب .١٩٩

الطبعة األوىل - حتقيق وختريج وتعليق شعيب األرناؤوط -البسيت
مع اإلحسان  (-لبنان -بريوت - مؤسسة الرسالة -هـ ١٤٠٨

  ) .يف تقريب صحيح ابن حبان البن بلبان الفارسي
صحيح ابن خزمية لإلمام أيب بكر حممد بن إسحاق بن  .٢٠٠

حممد مصطفى . وتعليق وختريج دحتقيق-خزمية النيسابوري 
  .املكتب اإلسالمي -هـ ١٤٠٠العظمي طبع عام 
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١٣٤٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

صحيح البخاري لإلمام احلافظ أيب عبد اهللا حممد بن  .٢٠١
  . مع فتح الباري-إمساعيل البخاري 

: تأليف ) الفتح الكبري( صحيح اجلامع الصغري وزيادته  .٢٠٢
 - أشرف على طبعه زهري الشاويش -حممد ناصر الدين األلباين 

  . لبنان - بريوت - املكتب اإلسالمي -هـ ١٤٠٨الطبعة الثالثة 
 صحح أحاديثه حممد ناصر الدين -صحيح سنن أيب داود  .٢٠٣

 - اختصر أسانيده وعلق عليه وفهرسه زهري الشاويش -األلباين 
 - بريوت - املكتب اإلسالمي - هـ  ١٤٠٩الطبعة األوىل  

  .  لبنان 
 ناصر الدين األلباين تأليف حممد. صحيح سنن ابن ماجه  .٢٠٤
 املكتب –هـ ١٤٠٨ الطبعة الثالثة - إشراف زهري الشاويش -

  . لبنان – بريوت –اإلسالمي 
 –صحيح سنن الترمذي تأليف حممد ناصر الدين األلباين  .٢٠٥

 املكتب –هـ ١٤٠٨ الطبعة األوىل –إشراف زهري الشاويش 
  .  لبنان – بريوت –اإلسالمي 

 –مد ناصر الدين األلباين صحيح سنن النسائي  تأليف حم .٢٠٦
 املكتب -هـ ١٤٠٨ الطبعة األوىل –إشراف زهري الشاويش 

  .لبنان - بريوت -اإلسالمي 
صحيح مسلم لإلمام احلافظ أيب احلسني مسلم بن احلجاج  .٢٠٧
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١٣٤٧ الفهارس العامة

  . مع شرح مسلم للنووي -القشريي 
تأليف ) : الفتح الكبري(ضعيف اجلامع الصغري وزيادته  .٢٠٨

- أشرف على طبعه زهري الشاويش -ين حممد ناصر الدين األلبا
  . لبنان -بريوت - املكتب اإلسالمي -هـ ١٤١٠الطبعة الثالثة 

 -ضعيف سنن ابن ماجه  تأليف حممد ناصر الدين األلباين .٢٠٩
  . الرياض- مكتبة املعارف–هـ ١٤١٧الطبعة األوىل 

 -ضعيف سنن الترمذي  تأليف حممد ناصر الدين األلباين  .٢١٠
 املكتب -هـ ١٤١١ الطبعة األوىل - إشراف زهري الشاويش

  .لبنان - بريوت -اإلسالمي 
الضوء الالمع ألهل القرن التاسع تأليف مشس الدين حممد  .٢١١

- بريوت - طبعة دار مكتبة احلياة -بن عبد الرمحن السخاوي 
  . لبنان 

طبقات الشافعية أليب بكر أمحد بن حممد =  طبقات ابن قاضي شهبة
  .ابن قاضي شهبة الدمشقي

لتاج الدين أيب نصر عبد : طبقات الشافعية الكربى .٢١٢
 حتقيق حممود حممد الطناحي وعبد –الوهاب بن علي السبكي 

  .  طبعة دار إحياء الكتب العربية –الفتاح حممد احللو 
-للقاضي أيب احلسني حممد بن أيب يعلى :طبقات احلنابلة  .٢١٣

  .لبنان- بريوت -دار املعرفة 
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١٣٤٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

أمحد بن حممد ابن قاضي شهبة طبقات الشافعية أليب بكر  .٢١٤
احلافظ عبد العليم .  اعتىن بتصحيحه وعلق عليه د-الدمشقي 

- بريوت - دار الندوة اجلديدة - هـ ١٤٠٧ طبع عام -خان 
  . لبنان 
حققه .أليب إسحاق الشريازي الشافعي : طبقات الفقهاء .٢١٥

 دار الرائد -هـ ١٤٠١إحسان عباس ،الطبعة الثانية .وقدم له د
  .لبنان -بريوت -العريب 
طرائق احلكم املتفق عليها و املختلف فيها يف الشريعة  .٢١٦

 الطبعة األوىل  -سعيد بن درويش الزهراين .  تأليف د-اإلسالمية 
  .  جدة - مكتبة الصحابة -هـ ١٤١٤
 تأليف زين الدين أيب -طرح التثريب يف شرح التقريب  .٢١٧

القاهرة -قرى  طبعة أم ال-الفضل عبد الرحيم بن احلسني العراقي 
  . مصر -
الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية لإلمام ابن قيم اجلوزية  .٢١٨
 بريوت - طبعة دار الكتب العلمية - حتقيق حممد حامد الفقي -
  . لبنان -
 تأليف الشيخ جنم -طلبة الطلبة يف االصطالحات الفقهية  .٢١٩

 تعليق أبو عبد اهللا حممد -الدين أيب حفص عمر بن حممد النسفي 
 دار الكتب العلمية -هـ ١٤١٨الطبعة األوىل -سن الشافعي ح
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١٣٤٩ الفهارس العامة

  . لبنان - بريوت -
حتقيق حممد -لإلمام احلافظ الذهيب :العرب يف خرب من غرب  .٢٢٠

 هـ دار الكتب ١٤٠٥السعيد بن بسيوين زغلول الطبعة األوىل 
  . لبنان –بريوت –العلمية 

اين للعالمة ابن األمري الصنع:العدة حاشية إحكام األحكام  .٢٢١
 طبعة دار -عبد املعطي أمني قلعجي.حتقيق وختريج وتعليق د–

  . القاهرة -األقصى
العدة شرح العمدة يف فقه إمام السنة أمحد بن نبل الشيباين  .٢٢٢
 الطبعة - تأليف اء الدين عبد الرمحن بن إبراهيم املقدسي -

  . لبنان – بريوت – دار الكتب العلمية –هـ ١٤١١األوىل  
تأليف الشيخ : شرح عمدة الفارض العذب الفائض .٢٢٣

طبع بأمر امللك فيصل -إبراهيم بن عبد اهللا بن إبراهيم الفرضي 
  .بن عبد العزيز آل سعود رمحه اهللا تعاىل 

 -أيب عبد اهللا حممد بن أمحد الذهيب -العرش تأليف  .٢٢٤
 الطبعة األوىل -حممد بن خليفة التميمي . دراسة وحتقيق د

  .  الرياض -لف  مكتبة أضواء الس- هـ ١٤٢٠
تأليف جالل : عقد اجلواهر الثمينة  يف مذهب عامل املدينة  .٢٢٥

حممد أبو األجفان .حتقيق د-الدين عبد اهللا بن جنم بن شاس 
دار الغرب -هـ ١٤١٥الطبعة األوىل -عبد احلفيظ منصور .وأ
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١٣٥٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .اإلسالمي
تأليف مشس الدين حممد بن : عقد الفرائد وكرت الفوائد .٢٢٦

 املكتب -هـ ١٣٨٤الطبعة األوىل  -عبدالقوي املقدسي
  . دمشق–اإلسالمي للطباعة والنشر 

العقد املنظم للحكام فيما جيري بني أيديهم من العقود  .٢٢٧
 تأليف أيب حممد عبد اهللا بن عبداهللا بن سلمون -واألحكام 

  .مع تبصرة احلكام -الكناين 
عقيدة السلف وأصحاب احلديث لإلمام أيب عثمان  .٢٢٨

 دار إحياء التراث العريب -م ١٩٧٠ طبع عام -إمساعيل الصابوين 
  )جمموعة الرسائل املنريية( 
العقيدة السلفية يف كالم رب الربية وكشف أباطيل  .٢٢٩

 الطبعة الثانية - تأليف عبداهللا بن يوسف اجلديع-املبتدعة الردية
  . الرياض- دار اإلمام مالك-هـ١٤١٦
 - سقيمها العلو للعلي العظيم وإيضاح صحيح األخبار من .٢٣٠

تأليف حممد بن أمحد الذهيب دراسة وحتقيق وتعليق عبد اهللا بن 
  . الرياض -دار الوطن -هـ ١٤٢٠ الطبعة األوىل -صاحل الرباك 

تأليف اإلمام بدر :عمدة القاري شرح صحيح البخاري  .٢٣١
دار -هـ ١٣٩٩طبع عام -الدين أيب حممد حممود بن أمحد العيين 

  .الفكر
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١٣٥١ الفهارس العامة

الوصايا و الفرائض للشيخ صاحل عمدة كل فارض يف علم  .٢٣٢
  .مع العذب الفائض -بن حسن األزهري 

العمدة ملوفق الدين أيب حممد بن عبد اهللا بن أمحد بن قدامة  .٢٣٣
  .مع العدة شرح العمدة -املقدسي 

العناية شرح الـهداية ألكمل الدين حممد بن حممود  .٢٣٤
  . مع فتح القدير البن الـهمام–البابريت 

 -شجاع أمحد بن احلسن األصفهاين غاية االختصار أليب  .٢٣٥
  . مع كفاية األخبار

 تأليف اإلمام أيب عبيد القاسم بن سالَّم -غريب احلديث .٢٣٦
 راجعه حممد -حسني حممد حممد شريف. حتقيق د-الـهروي

 الـهيئة العامة لشئون -هـ١٤٠٤ طبع عام -عبدالغين حسن
  . القاهرة-املطابع األمريية

ن بن منصور فتاوى قاضيخان لفخر الدين حس .٢٣٧
  .مع الفتاوى الـهندية-االوزجندي الفرغاين 

الفتاوى البزازية حلفظ الدين حممد بن حممد بن شهاب  .٢٣٨
  .  مع الفتاوى الـهندية -املعروف بابن البزاز الكردري 

 تأليف العالمة الشيخ عبد الرمحن -الفتاوى السعدية .٢٣٩
 – مكتبة املعارف –هـ ١٤٠٢ الطبعة الثانية -الناصر السعدي 

  .الرياض 
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١٣٥٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

مجع -فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العاملية واإلفتاء  .٢٤٠
الطبعة األوىل  . وترتيب الشيخ أمحد بن عبد الرزاق الدويش 

  . الرياض –هـ دار العاصمة ١٤١٦
الفتاوى الـهندية تأليف الشيخ نظام ومجاعة من علماء  .٢٤١

 - دار إحياء التراث العريب -هـ ١٤٠٠ الطبعة الثالثة -الـهند 
  . لبنان -بريوت 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري لإلمام احلافظ أمحد  .٢٤٢
رقمه . بن علي بن حجر العسقالين حتقيق حمب الدين اخلطيب 

 راجعه قصي حمب الدين اخلطيب وعلق -حممد فؤاد عبد الباقي 
 الطبعة -على جزء منه الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز 

  . القاهرة -يان للتراث  دار الر-هـ ١٤٠٧ -األوىل 
تأليف أمحد بن -الفتح الرباين مبفردات ابن حنبل الشيباين  .٢٤٣

حممد بن عبد العزيز .د: دراسة وحتقيق -عبد املنعم الدمنهوري 
  .مؤسسة قرطبة -هـ ١٤١٦الطبعة األوىل  -السديس 

لإلمام أيب ) الشرح الكبري ( فتح العزيز شرح الوجيز  .٢٤٤
 -ب.  مع اموع -أ :  الرافعي القاسم عبد الكرمي بن حممد

 الطبعة -حتقيق على حممد معوض وعادل أمحد عبد املوجود 
  . لبنان - بريوت - دار الكتب العلمية -هـ ١٤١٧األوىل 
فتح القدير تأليف اإلمام كمال الدين حممد بن عبد الواحد  .٢٤٥
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١٣٥٣ الفهارس العامة

 طبعة دار إحياء التراث -السكندري املعروف بابن الـهمام 
  . لبنان -ت  بريو-العريب 
  . مع إعانة الطالبني -فتح املعني .٢٤٦
الفتوى احلموية الكربى تأليف شيخ اإلسالم تقي الدين  .٢٤٧

  .  لبنان -  بريوت - دار الكتب العلمية -أمحد بن تيمية 
الفروع لإلمام مشس الدين أيب عبداهللا حممد بن مفلح  .٢٤٨

هـ ١٤٠٥املقدسي راجعه عبد الستار أمحد فراج الطبعة الرابعة 
  . بريوت –مل الكتب عا
الفروق لإلمام شهاب الدين أيب العباس أمحد إدريس  .٢٤٩

لبنان - بريوت - طبعة عامل الكتب -الصنهاجي املشهور بالقرايف 
 .  
. إعداد د: فقه أنس بن مالك رضي اهللا عنه مجعاً ودراسة  .٢٥٠

 دار –هـ ١٤١٥ الطبعة األوىل  -عبد احملسن بن حممد املنيف 
  .الفرزدق 

لبهية يف تراجم احلنفية أليب احلسنات حممد الفوائد ا .٢٥١
  . لبنان- بريوت- دار املعرفة-عبداحلي اللكنوي

الفوائد اجللية يف املباحث الفرضية تأليف العالمة عبد  .٢٥٢
 املكتبة –هـ ١٣٧٨ الطبعة الثالثة -العزيز بن عبد اهللا بن باز 

  .السلفية 
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١٣٥٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

فواتح الرمحوت بشرح مسلم الثبوت للعالمة عبد العلي  .٢٥٣
  .  مع املستصفى–حممد بن نظام الدين األنصاري 

 -القاضي أبو يعلى وكتابة مسائل اإلميان دراسة وحتقيق  .٢٥٤
 الطبعة األوىل -حققه وعلق عليه سعود بن عبد العزيز اخللف

  . الرياض – دار العاصمة –هـ ١٤١٠
القاموس احمليط للعالمة جمد الدين حممد بن يعقوب  .٢٥٥

 دار إحياء التراث –هـ ١٤١٢ىل  الطبعة األو-الفريوزآبادي 
 . لبنان – بريوت –العريب 
أيب املظفر منصور :  تأليف-قواطع األدلة يف أصول الفقه .٢٥٦

 -عبداهللا بن حافظ بن أمحد احلكمي. حتقيق د-بن حممد السمعاين
  .هـ١٤١٩الطبعة األوىل 

للحافظ أيب ) القواعد يف الفقه اإلسالمي(قواعد ابن رجب  .٢٥٧
هـ ١٤١٣الطبعة األوىل  -بن رجب احلنبلي الفرج عبد الرمحن 

  .دار الكتب العلمية بريوت لبنان -
 -القواعد النورانية الفقهية تأليف شيخ اإلسالم بن تيمية  .٢٥٨

 مكتبة - هـ ١٤٠٤ الطبعة الثانية -حممد حامد الفقي : حتقيق 
  . الرياض -املعارف 

القواعد و الفوائد األصولية وما يتعلق ا من األحكام  .٢٥٩
 تأليف العالمة أيب احلسن عالء الدين على بن عباس -فرعية ال
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١٣٥٥ الفهارس العامة

 الطبعة األوىل  -ضبطه وصححه حممد شاهني -البعلي 
  . لبنان - بريوت -هـ دار الكتب العلمية ١٤١٦
القوانني الفقهية تأليف اإلمام أيب عبد اهللا حممد بن أمحد  .٢٦٠

 هـ دار الكتب العربية١٤٠٩ الطبعة الثانية -بن جزي الكليب 
  بريوت.
الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي تأليف العالمة أيب عمر  .٢٦١

 الطبعة -يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب النمري القرطيب 
  . لبنان - بريوت - دار الكتب العلمية - هـ ١٤١٣الثانية 
 تأليف موفق الدين عبد اهللا -الكايف يف فقه اإلمام أمحد  .٢٦٢

حممد فارس ومسعد عبد : وعلق عليه حققه -بن قدامة املقدسي 
 دارالكتب العلمية -هـ ١٤١٤ الطبعة األوىل -احلميد السعدين 

  .لبنان - بريوت -
لإلمام عز الدين أيب احلسن علي بن :الكامل يف التاريخ  .٢٦٣

 راجعه وصححه -أيب الكرم الشيباين املعروف بابن األثري اجلزري
 دار الكتب -هـ١٤٠٧ الطبعة األوىل -حممد يوسف الدقاق. د

  . لبنان- بريوت-العلمية
كتاب أدب القضاء أليب العباس مشس الدين أمحد بن  .٢٦٤

 حتقيق ودراسة شيخ مشس -إبراهيم بن عبد الغين السروجي 
-هـ ١٤١٨ الطبعة األوىل  -العارفني صديقي بن حممد ياسني 
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١٣٥٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  . لبنان - بريوت - دار البشائر اإلسالمية -ـ 
رائض تأليف أيب حكيم عبد كتاب التلخيص يف علم الف .٢٦٥

الطبعة األوىل  -ناصر الفريدي .حتقيق د-اهللا بن إبراهيم اخلربي 
  .املدينة املنورة -مكتبة العلوم واحلكم -هـ ١٤١٦
كتاب التـهذيب يف الفرائض تأليف حمفوظ بن أمحد أبو  .٢٦٦

راشد بن حممد بن راشد .  حتقيق ودراسة د-اخلطاب الكلوذاين 
  . جدة - دار اخلراز -هـ١٤١٦وىل   الطبعة األ-الـهزاع 

- تأليف ابن القيم اجلوزية -كتاب الصالة وحكم تركها .٢٦٧
الطبعة الثانية -حممد نظام الدين :اعتىن به وخرج أحاديثه 

  .املدينة املنورة-مكتبة دار التراث -هـ ١٤١٢
كتاب الصيام من شرح العمدة تأليف شيخ اإلسالم أمحد  .٢٦٨

 الطبعة -قيق زائد بن أمحد النشريي  حت-بن عبد احلليم بن تيمية 
  . دار األنصاري - هـ ١٤١٧األوىل  

 مع اللباب -الكتاب أليب احلسني أمحد بن حممد القدوري  .٢٦٩
  .يف شرح الكتاب 

 تأليف أيب داود سليمان بن -كتاب مسائل اإلمام أمحد .٢٧٠
 دار - عرف به السيد حممد رشيد رضا -األشعث السجستاين 

  . ن لبنا-بريوت -املعرفة 
كشاف القناع عن منت اإلقناع للعالمة منصور بن يونس  .٢٧١
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١٣٥٧ الفهارس العامة

 -هالل مصيلحي مصطفى هالل:  راجعه وعلق عليه-البهويت
  .  الرياض-الناشر مكتبة النصر احلديثة

 تأليف -كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون .٢٧٢
مصطفى بن عبداهللا الرومي الشهري باملال كاتب اجلليب واملعروف 

  .دار الفكر-هـ١٤٠٢ع عام  طب-حباجي خليفة
كشف الغوامض يف علم الفرائض للعالمة حممد بن حممد  .٢٧٣

: حتقيق وتعليق -بن أمحد الشافعي املشهور بسبط املارديين  
دار -هـ ١٤١٧الطبعة األوىل  -عوض بن رجاء العويف .د

  .القاهرة  -احلريري للطباعة 
ي تأليف اإلمام تق. كفاية األخيار يف حل غاية االختصار  .٢٧٤

 ختريج وتعليق هانئ احلاج -الدين أيب بكر حممد احلسيين احلصين 
  . املكتبة التوفيقية -
) شرح رسالة ابن أيب زيد القريواين (كفاية الطالب الرباين  .٢٧٥

  . مع حاشية العدوي -أليب احلسن علي بن حممد املصري 
  -كفاية احملتاج إىل الدماء الواجبة على املعتمر واحلاج .٢٧٦

 حققه -دين أيب بكر بن علي بن ظهرية القرشيتأليف فخر ال
 الطبعة -عبدالعزيز بن مربوك األمحدي.د: ودرسه وعلَّق عليه

  .   املدينة املنورة-دار البخاري: الناشر-هـ١٤١٦األوىل 
م مع فتح الكفاية شرح البداية جلالل الدين اخلوارزمي .٢٧٧
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١٣٥٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .القدير
روف كنـز الدقائق أليب الربكات عبداهللا بن أمحد املع .٢٧٨

  . مع البحر الرائق شرح كنـز الدقائق-حبافظ الدين النسفي
اللباب يف تـهذيب األنساب تأليف عز الدين ابن األثري  .٢٧٩

  .  بريوت - دار صادر -هـ ١٤٠٠ طبع عام -اجلزري 
اللباب يف شرح الكتاب تأليف الشيخ عبد الغين الغنيمي  .٢٨٠

ني  حققه وضبطه وعلق حواشيه حممود أم-الدمشقي امليداين 
 - دار إحياء التراث العريب -هـ ١٤١٢ طبع عام -النواوي 
  . لبنان -بريوت 

لسان العرب لإلمام أيب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم  .٢٨١
  .  بريوت - طبعة دار صادر -بن منظور األفريقي 

املبدع يف شرح املقنع أليب إسحاق برهان الدين إبراهيم  .٢٨٢
  . دمشق -مي طبعة املكتب اإلسال-بن حممد بن مفلح 

  .طبعة دار الفكر -املبسوط لشمس الدين السرخسي  .٢٨٣
 تأليف عبد اهللا بن -جممع األنـهر يف شرح ملتقى األحبر  .٢٨٤

طبعة  دار إحياء التراث -حممد بن سليمان املعروف بداماد أفندي 
  .العريب 
جممع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين علي بن أيب  .٢٨٥

–دار الكتاب العريب -هـ١٤٠٢الثالثة  الطبعة -بكر الـهيثمي 
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١٣٥٩ الفهارس العامة

  . لبنان –بريوت 
مجع وترتيب –جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية  .٢٨٦

 -عبد الرمحن بن حممد بن قاسم النجدي وساعده ابنه حممد
  .هـ١٣٩٨الطبعة الثانية 

اموع شرح املهذب لإلمام أيب زكريا حيىي الدين بن  .٢٨٧
  . طبعة دار الفكر -شرف النووي 

تأليف :حملرر يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل ا .٢٨٨
 الطبعة الثانية -الشيخ اإلمام  جمد الدين أيب الربكات 

  .الرياض- مكتبة املعارف -هـ١٤٠٤
احمللى أليب حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي  .٢٨٩
 -هـ ١٣٤٧ الطبعة األوىل  - حتقيق الشيخ أمحد حممد شاكر -

  .  املنريية إدارة الطباعة
خمتار الصحاح للشيخ حممد بن أيب بكر بن عبد القادر  .٢٩٠

  . مكتبة لبنان بريوت -م ١٩٩٢ طبع عام -الرازي 
مع االختيار -املختار للفتوى لعبد اهللا بن حممود املوصلي  .٢٩١

  . لتعليل املختار 
  .خمطوط :خمتصر ابن متيم  .٢٩٢
 مع -خمتصر اخلرقي أليب القاسم عمر بن احلسني اخلرقي  .٢٩٣
  .ملغين ا
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١٣٦٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 تأليف -خمتصر الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة .٢٩٤
 طبع - اختصره الشيخ حممد بن املوصلي-العالمة ابن قيم اجلوزية

  . لبنان- بريوت-دار الندوة اجلديدة-هـ١٤٠٥عام 
 علق -خمتصر الطحاوي تأليف اإلمام أيب جعفر الطحاوي  .٢٩٥

 -) الوفاء األفغاين املشهور بأيب ( عليه الشيخ حممود شاه القادري 
  .كراتشي -طبعة اجيو كيشنل بريس 

  . مع األم للشافعي -خمتصر املزين .٢٩٦
  .  مع جواهر اإلكليل -خمتصر خليل .٢٩٧
خمتصر سنن أيب داود  للحافظ املنذري حتقيق أمحد شاكر  .٢٩٨

بريوت - دار املعرفة -هـ ١٤٠٠طبع عام -وحممد حامد الفقي 
  . لبنان -
ياك نعبد وإياك نستعني مدارج السالكني بني منازل إ .٢٩٩

طبع عام -لإلمام ابن قيم اجلوزية حتقيق حممد حامد الفقي 
  . لبنان -بريوت -دار الفكر -هـ ١٤٠٨
عايش حممود .  تأليف د-مدخل إىل بيولوجيا اإلنسان .٣٠٠

 - مجعية عمل املطابع التعاونية-م١٩٨٧ الطبعة الثانية -زيتون
  . األردن-عمان
.  تأليف د-وصفي والتجرييباملدخل إىل علم األجنة ال .٣٠١

 -دار اتمع-هـ١٤١١ الطبعة األوىل -عبدالعزيز كرمي صاحل بن
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١٣٦١ الفهارس العامة

  .جدة
املدخل إىل مذهب اإلمام امحد بن حنبل تأليف العالمة  .٣٠٢

 ضبطه –عبدالقادر بن أمحد مصطفى املعروف بابن بدران 
 الطبعة -حممد أمني ضاوى. وصححه وخرج آياته وأحاديثه 

  .لبنان –بريوت –ر الكتب العلمية دا–هـ ١٤١٧األوىل 
املدونة الكربى لإلمام مالك بن أنس األصبحي رواية  .٣٠٣

اإلمام سحنون بن سعيد التنوخي عن اإلمام عبد الرمحن بن 
  .      لبنان -بريوت -هـ دار الفكر ١٤١١طبع عام . القاسم 

تأليف الشيخ .مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر  .٣٠٤
-بريوت -طبعة دار القلم -ر الشنقيطي  حممد األمني بن املختا

  . لبنان 
لصفي الدين :مراصد اإلطالع على أمساء األمكنة والبقاع  .٣٠٥

حتقيق وتعليق علي حممد -عبد املؤمن بن عبد احلق البغدادي 
لبنان -بريوت -دار املعرفة -هـ ١٣٧٣الطبعة األوىل -البجاوي 

 .  
ار مراقي الفالح شرح نور اإليضاح للشيخ حسن بن عم .٣٠٦

  .  مع حاشية الطحطاوي-بن علي الشرنباليل 
مسائل أيب بكر عبد العزيز املعروف بغالم اخلالل احلنبلي  .٣٠٧

اليت خالف فيها اإلمام أبا القاسم اخلرقي احلنبلي يف خمتصره 
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١٣٦٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 حتقيق - مجعها اإلمام أبو احلسني حممد بن أيب يعلى -املعروف 
هـ ١٤١٣ األوىل   الطبعة-وتعليق حممد عبد الرمحن آل إمساعيل 

  . الرياض – مكتبة املعارف –
  .كتاب مسائل اإلمام أمحد= مسائل أيب داود

مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن (مسائل ابن منصور  .٣٠٨
 قسم الطهارة -أ): راهويه برواية إسحاق بن منصور الكوسج

 الطبعة -حممد بن عبداهللا الزاحم.د:  حتقيق ودراسة-والصالة
 قسم املناسك -ب.  القاهرة-املنار دار -هـ١٤١٢األوىل 

رسالة (عيد بن سفر احلجيلي :  حتقيق ودراسة-والكفَّارات
صاحل بن حممد .د:  حتقيق ودراسة- قسم املعامالت-ج). علمية
 -د.     مصر-مطبعة املدين-هـ١٤١٥ الطبعة األوىل -الفهد

عبداهللا بن معتق السهلي :  حتقيق ودراسة-قسم النكاح والطالق
:  حتقيق ودراسة- قسم احلدود والديات-هـ).  علميةرسالة(

  ).رسالة علمية(حسني حممد البلوشي 
مسائل اإلمام أمحد بن حنبل رواية ( مسائل ابن هانئ  .٣٠٩

 حتقيق زهري الشاويش -إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري 
  . دمشق - املكتب اإلسالمي -هـ ١٤٠٠ الطبعة األوىل  -
القاضي أبو ( مع كتاب -ي أيب يعلى مسائل اإلميان للقاض .٣١٠

  .)يعلى وكتابه مسائل اإلميان
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١٣٦٣ الفهارس العامة

املسائل العقدية من كتاب الروايتني و الوجهني تأليف  .٣١١
.  حتقيق د-القاضي أيب يعلى حممد بن احلسني الفراء البغدادي 

 – هـ ١٤١٩ الطبعة األوىل -سعود بن عبد العزيز اخللف 
  . الرياض –أضواء السلف 

ة فيما حيتاج إليه العاقد عند اخلطوب املدهلمة املسائل املهم .٣١٢
 حتقيق – تأليف القاضي مشس الدين حممد بن أمحد بن سعيد –

 الطبعة األوىل  -عبد الكرمي بن صنيتان العمري . وتعليق د
  . القاهرة –هـ دار املدين ١٤١١
مسائل اإلمام أمحد بن حنبل رواية ابنه أيب ( مسائل صاحل  .٣١٣

فضل الرمحن دين حممد . ق ودراسة وتعليق د حتقي-)الفضل صاحل 
  .  الـهند - دهلي - الدار العلمية -هـ ١٤٠٨الطبعة األوىل  

كتاب مسائل اإلمام أمحد بن حنبل رواية (مسائل عبد اهللا  .٣١٤
 الطبعة األوىل  -علي سليمان املهنا.حتقيق ودراسة د)ابنه عبد اهللا 

  .هـ مكتبة الدار املدينة املنورة ١٤٠٦
 لإلمام احلافظ أيب عبداهللا -رك على الصحيحنياملستد .٣١٥

  . لبنان-بريوت- الناشر دار الكتاب العريب-احلاكم النيسابوري
املستصفى من علم األصول لإلمام أيب حامد حممد بن  .٣١٦

 املطبعة -هـ١٣٢٢ الطبعة األوىل  -حممد بن حممد الغزايل
  .مصر –بوالق –األمريية 
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١٣٦٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

 – اهللا السامري املستوعب لنصري الدين حممد بن عبد .٣١٧
 الطبعة األوىل  -دراسة و حتقيق مساعد بن قاسم الفاحل

  . الرياض –مكتبة املعارف –هـ ١٤١٣
مسعفة احلكام على األحكام حملمد بن عبد اهللا بن أمحد  .٣١٨

 مكتبة - هـ١٤١٦ الطبعة األوىل  –اخلطيب التمرتاشي 
ة مع بغية التمام يف حتقيق ودراسة مسعف. (  الرياض -املعارف 

  ) .صاحل بن عبد الكرمي الزيد . تأليف د: احلكام على األحكام 
هـ ١٣٩٨ الطبعة الثانية -أ:مسند اإلمام امحد بن حنبل  .٣١٩

–املسند لإلمام أمحد بن حنبل . بريوت لبنان–املكتبة اإلسالمية 
دار املعارف -هـ ١٣٧٣الطبعة الرابعة –شرح أمحد حممد شاكر 

  .مصر -
مام أيب عبد اهللا حممد بن إدريس مسند اإلمام الشافعي لإل .٣٢٠

  . مع األم للشافعي-الشافعي 
 تأليف الشيخ ويل الدين حممد بن -مشكاة املصابيح .٣٢١

 - حتقيق حممد ناصر الدين األلباين-عبداهللا اخلطيب التربيزي
 . املكتب اإلسالمي-هـ١٣٨٠الطبعة األوىل 

 تأليف -املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي .٣٢٢
 الطبعة األوىل  -مة أمحد بن حممد املقري الفيومي العال
  . لبنان -  بريوت -دار الكتب العلمية -هـ ١٤١٤
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١٣٦٥ الفهارس العامة

الكتاب املصنف يف األحاديث (مصنف بن أيب شيبة  .٣٢٣
حققه -لإلمام احلافظ عبداهللا بن حممد بن أيب شيبة الكويف )واألثار

-بومباي-طبعة الدار السلفية -وصححه عامر العمري األعظمي 
  .لـهندا
املصنف للحافظ أيب بكر عبد الرزاق (مصنف عبدالرزاق  .٣٢٤

 حتقيق وختريج وتعليق حبيب الرمحن -)بن مهام الصنعاين 
-بريوت -املكتب اإلسالمي-هـ١٣٩٠الطبعة األوىل -األعظمي

  . لبنان 
تأليف الشيخ -مطالب أوىل النهي يف شرح غاية املنتهى  .٣٢٥

املكتب -هـ ١٣٨٠  الطبعة األوىل-مصطفى السيوطي الرحيباين 
  .اإلسالمي 

املطلع على أبواب املقنع لإلمام أيب عبد اهللا مشس الدين  .٣٢٦
  .مع املبدع-حممد بن أمحد بن أيب الفتح البعلي 

معامل التنـزيل لإلمام أيب حممد احلسني بن مسعود  .٣٢٧
 حققه وخرج أحاديثه حممد عبداهللا النمر وعثمان مجعة -البغوي

 دار -هـ١٤١١ طبع عام -رشضمريية وسليمان مسلم احل
  .   الرياض-طيبة
  . مع سنن أيب داود-معامل السنن أليب سليمان اخلطايب .٣٢٨
تأليف عاتق بن غيث البالدي :معامل مكة التارخيية واألثرية  .٣٢٩
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١٣٦٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  هـ  ١٤٠٠الطبعة األوىل  -
معتقد أهل السنة واجلماعة يف توحيد األمساء والصفات  .٣٣٠

  . بعة دار احلريري ط–حممد بن خليفة التميمي . تأليف د
للحافظ أيب القاسم سليمان بن أمحد :املعجم األوسط  .٣٣١

حتقيق طارق بن عوض اهللا بن حممد وعبد احملسن بن -الطرباين 
  .القاهرة -هـ دار احلرمني ١٤١٥طبع عام -إبراهيم احلسيين 

لإلمام شهاب الدين أيب عبداهللا ياقوت :معجم البلدان  .٣٣٢
  . لبنان -بريوت -ادر دار ص-هـ ١٣٩٧طبع عام -احلموي 

 للحافظ أيب القاسم سليمان بن -املعجم الصغري للطرباين  .٣٣٣
 - صحح وراجع أصوله عبد الرمحن حممد عثمان -أمحد الطرباين 

  . املدينة املنورة – املكتبة السلفية –هـ ١٣٨٨طبع عام 
املعجم الكبري للحافظ أيب القاسم سليمان بن أمحد الطرباين  .٣٣٤
الطبعة األوىل  . دي عبد ايد السلفي  حتقيق وختريج مح-

  . بغداد -هـ الدار العربية للطباعة ١٣٩٨
 طبع عام –معجم املؤلفني تأليف عمر رضا كحالـه  .٣٣٥

  . دمشق–هـ مطبعة الترقي ١٣٧٦
املعجم الوسيط تأليف إبراهيم مصطفى وأمحد حسن  .٣٣٦

دار -الطبعة الثانية -الزيات وحامد عبد القادر وحممد علي النجار 
  .تركيا - استانبول -الدعوة 
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١٣٦٧ الفهارس العامة

تأليف عبد : معجم ما استعجم من أمساء البالد واملواضع  .٣٣٧
مصطفى :حققه وضبطه -اهللا بن عبد العزيز البكري األندلسي 

  . لبنان -بريوت -طبعة عامل الكتب -السقا 
 -معرفة السنن واآلثار أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي .٣٣٨

 الطبعة األوىل - قلعجيعبداملعطي أمني.د: ختريج وتعليق
 - كراتشي- الناشر جامعة الدراسات اإلسالمية-هـ١٤١١

  .باكستان
 تأليف تقي الدين حممد -معونة أوىل النهي شرح املنتهى .٣٣٩

عبد . دراسة وحتقيق د-بن أمحد الفتوحي الشهري بابن النجار
دار -هـ ١٤١٦الطبعة األوىل  -امللك بن عبد اهللا بن دهيش 

  . نان لب-بريوت -اخلضر 
) اإلمام مالك بن أنس (املعونة على مذهب عامل املدينة  .٣٤٠

حتقيق ودراسة محيش عبد احلق -للقاضي عبد الوهاب البغدادي 
  . لبنان - بريوت -دار الفكر -هـ ١٤١٥طبع عام -
مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج للشيخ حممد  .٣٤١

اء التراث  دار إحي- هـ ١٣٧٧ طبع عام -الشربيين اخلطيب 
  . لبنان - بريوت -العريب 
املغين يف ضبط أمساء الرجال ومعرفة كىن الرواة وألقام  .٣٤٢

 طبع عام -وأنسام للعالمة حممد طاهر بن علي الـهندي
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١٣٦٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  . لبنان- بريوت- دار الكتاب العريب-هـ١٤٠٢
املغين ملوفق الدين أيب حممد عبد اهللا بن أمحد بن قدامة  .٣٤٣

عبد . د اهللا بن عبد احملسن التركي و دعب.  حتقيق د-املقدسي 
 -هـ دار عامل الكتب ١٤١٧ الطبعة الثالثة -الفتاح حممد احللو 

  .الرياض 
 الطبعة –سامل علي الثقفي . مفاتيح الفقه احلنبلي تأليف د .٣٤٤

   مطابع األهرام –هـ ١٣٩٨األوىل 
مفردات مذهب اإلمام أمحد بن حممد بن حنبل يف كتاب  .٣٤٥

الطبعة األوىل  -بد احملسن بن حممد املنيف ع. تأليف د-الصالة
  .الرياض-مطبعة سفري -هـ ١٤١٤
 - وزن -الكيل (املقادير الشرعية واألحكام املتعلقة ا  .٣٤٦

تأليف حممد جنم الدين الكردي - rمنذ عهد الرسول ) املقياس 
  .مطبعة السعادة -
بيان ما اقتضته املدونة من األحكام (مقدمات ابن رشد  .٣٤٧

  .مع املدونة -افظ أيب الوليد حممد بن أمحد بن رشد لإلمام احل
تأليف : املقصد األرشد يف ذكر أصحاب اإلمام أمحد  .٣٤٨

اإلمام برهان الدين إبراهيم بن حممد بن مفلح حتقيق وتعليق 
 هـ ١٤١٠الطبعة األوىل -عبد الرمحن بن سليمان العثيمني .د:

  .الرياض -مكتبة الراشد 
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١٣٦٩ الفهارس العامة

أمحد بن حنبل الشيباين رضي اهللا املقنع يف فقه إمام السنة  .٣٤٩
 - تأليف موفق الدين عبد اهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي -عنه 

  . لبنان - بريوت -طبعة دار الكتب العلمية 
 -امللخص الفقهي تأليف صاحل بن فوزان آل فوزان  .٣٥٠

  . الدمام–دار ابن اجلوزي –هـ ١٤١٥الطبعة الثالثة 
لدين املنجى التنوخي املمتع يف شرح املقنع تصنيف زين ا .٣٥١

-عبد امللك بن عبد اهللا بن دهيش . دراسة وحتقيق د-احلنبلي 
  .دار خضر –هـ ١٤١٨الطبعة األوىل 

مناقب اإلمام أمحد بن حنبل للحافظ أيب الفرج عبد  .٣٥٢
عبد اهللا بن عبد .حققه وقدم له وعلق عليه د–الرمحن بن اجلوزي 

الطبعة -عمر علي حممد .قابل نسخه وصححه د-احملسن التركي 
  .مصر - هـ مكتبة اخلاجني ١٣٩٩األوىل 
 تأليف أيب الفرج -املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم .٣٥٣

دائرة -هـ١٣٥٨الطبعة األوىل -عبدالرمحن بن علي بن اجلوزي
  . حيدر آباد-املعارف العثمانية

املنتقى شرح موطأ إمام دار الـهجرة سيدنا مالك بن  .٣٥٤
اضي أيب الوليد سليمان بن خلف تأليف الق. أنس رضي اهللا عنه 
 - دار الكتاب اإلسالمي - الطبعة الثانية -الباجي األندلسي 

 . القاهرة 
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١٣٧٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

املنتقى من السنن املسندة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه  .٣٥٥
 الطبعة األوىل - للحافظ عبداهللا بن علي ابن اجلارود-وسلم
  . باكستان- طبعة حديث آكامي–هـ ١٤٠٣
تأليف العالمة : ح مفردات اإلمام أمحد املنح الشافيات شر .٣٥٦

عبد اهللا بن حممد .  حتقيق ودراسة  د-منصور بن يونس البهويت 
  . قطر -طبع على نفقه دار إحياء التراث اإلسالمي -املطلق 
 للعالمة حممد أمني عابدين -منحة اخلالق على البحر الرائق .٣٥٧

 . مع البحر الرائق -املعروف بابن عابدين الدمشقي 
 للشيخ أمحد بن -ة املعبود يف ترتيب مسند الطيالسيمنح .٣٥٨

 - املكتبة اإلسالمية-هـ١٤٠٠ الطبعة الثانية -عبدالرمحن البنا
  .بريوت
 مع -املنهاج لإلمام أيب زكريا حيىي بن شرف النووي  .٣٥٩

  . مغين احملتاج 
حممد . د: حتقيق-منهاج السنة لشيخ اإلسالم بن تيمية .٣٦٠

  .رشاد سامل
تأليف :  تراجم أصحاب اإلمام أمحداملنهج األمحد يف  .٣٦١

حتقيق -اإلمام جمري الدين  أيب اليمن  عبد الرمحن بن حممد العليمي 
 أشرف على التحقيق وخرج أحاديثه -حممود األرناؤوط ومجاعة
 - دار صادر -م ١٩٩٧الطبعة األوىل .عبدالقادر  األرناؤوط 
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١٣٧١ الفهارس العامة

  . لبنان -بريوت 
 مع -شريازي املهذب أليب إسحاق إبراهيم بن علي ال .٣٦٢

  .اموع 
 تأليف أيب عبد اهللا -مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل  .٣٦٣

 الطبعة الثالثة -حممد بن حممد بن عبد الرمحن املعروف باحلطاب 
  . دار الفكر –هـ ١٤١٢
 تأليف أمحد بن حممد -املواهب اللدنية باملنح احملمدية .٣٦٤

الطبعة األوىل –حتقيق صاحل  أمحد الشامي –القسطالين 
  . بريوت–هـ املكتب اإلسالمي ١٤١٢
-ب. مع املنتقى للباجي- أ-املوطأ لإلمام مالك بن أنس .٣٦٥

  .برواية حممد بن احلسن الشيباين
ميزان االعتدال يف نقد الرجال تأليف أيب عبد اهللا حممد بن  .٣٦٦

  . طبعة دار الفكر - حتقيق علي حممد البجاوي -أمحد الذهيب 
- البن حزم األندلسي الناسخ واملنسوخ يف القرآن الكرمي .٣٦٧

هـ ١٤٠٦ الطبعة األوىل  -عبد القفار سليمان البزاري . حتقيق د
  . لبنان - بريوت - دار الكتب العلمية -
تأليف مجال : النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة  .٣٦٨

تقدمي وتعليق -الدين أيب احملاسن يوسف بن تغرى بردي األتابكي 
دار – هـ ١٤١٣وىل الطبعة األ-حممد حسني مشس الدين 
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١٣٧٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  .لبنان –بريوت –الكتب العلمية 
نصب الراية ألحاديث الـهداية لإلمام احلافظ مجال الدين  .٣٦٩

-هـ ١٣٩٣الطبعة الثانية -أيب حممد عبد اهللا بن يوسف الزيلعي 
  . لبنان -بريوت -املكتب اإلسالمي 

نقض اإلمام أيب سعيد عثمان بن سعيد على املريسي  .٣٧٠
افترى على اهللا عز وجل من التوحيد لإلمام اجلهمي العنيد فيما 

رشيد بن .  حتقيق وتعليق وختريج د-عثمان بن سعيد الدارمي 
 - مكتبة الرشد -هـ ١٤١٨ الطبعة األوىل -حسن األملعي 

  .الرياض 
النكت والفوائد السنية على مشكل احملرر د الدين بن  .٣٧١

   .مع احملرر-تأليف مشس الدين بن مفلح املقدسي -تيمية 
 تأليف مشس الدين حممد -نـهاية احملتاج إىل شرح املنهاج .٣٧٢

  -دار الكتب العلمية -هـ ١٤١٤طبع عام -بن أيب أمحد الرملي 
  . لبنان -بريوت 

النهاية يف غريب احلديث و األثر لإلمام جمد الدين املبارك  .٣٧٣
 حتقيق طاهر أمحد الزاوي وحممود -بن حممد اجلزري ابن األثري 

  . لبنان - بريوت - طبعة دار الفكر -حممد الطناحي 
نيل األوطار شرح منتقى األخبار من أحاديث سيد  .٣٧٤

 طبعة دار إحياء التراث -األخيار تأليف حممد بن علي الشوكاين 
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١٣٧٣ الفهارس العامة

  . لبنان -العريب بريوت 
 تأليف برهان الدين أيب -الـهداية شرح بداية املبتدي .٣٧٥

  .يرمع فتح القد-احلسن على بن عبداجلليل املرغياين 
الـهداية يف ختريج أحاديث البداية لإلمام أيب الفيض أمحد  .٣٧٦

 حتقيق يوسف عبد الرمحن مرعشلي -بن حممد الصديق الغماري 
- بريوت - عامل الكتب -هـ ١٤٠٧ الطبعة األوىل  -ومجاعة
  . لبنان 
 -الـهداية لإلمام أيب اخلطاب حمفوظ بن أمحد الكلوذاين  .٣٧٧

والشيخ صاحل السليمان العمري حتقيق الشيخ إمساعيل األنصاري 
الطبعة األوىل  -وراجعه األستاذ ناصر السليمان العمري 

  . مطابع القصيم -هـ ١٣٩٠
 تأليف صالح الدين خليل بن إيبك -الوايف بالوفيات .٣٧٨

 دار -هـ١٤١١ طبع عام -شكري فيصل:  اعتىن به-الصفدي
  .النشر فرانزشتايز شتو تغارت

مام أيب عبد اهللا أمحد بن الوجيز يف الفقه على مذهب اإل .٣٧٩
حممد بن حنبل الشيباين تأليف سراج الدين أيب عبد اهللا احلسني بن 

عبد الرمحن . يوسف بن السري الدجيلي دراسة وحتقيق وتعليق د
 دار -هـ ١٤١٦الطبعة األوىل  . بن سعدي بن علي احلريب 

  . القاهرة -التحرير للطباعة 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


١٣٧٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

مد بن حممد بن حممد تأليف اإلمام حم: الوسيط يف املذهب  .٣٨٠
 -حتقيق وتعليق أمحد حممود إبراهيم وحممد حممد ثامر -الغزايل 

  .دار السالم –هـ ١٤١٧الطبعة األوىل  
. عوض بن رجاء العويف. د: تأليف-الوالية يف النكاح .٣٨١
  )رسالة ماجستري(
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١٣٧٥ الفهارس العامة

  فهرس املوضوعات
  الصفحة  املوضوع

  ٧                                                         املقدمة                          
  ٧أسباب اختيار البحث                                                                    
  ٨خطة البحث                                                                             

  ١٣                                                                       منهجي يف البحث 
  ١٦شكر وتقدير                                                                             

  ١٧ترمجة احلسن بن حامد رمحه اهللا تعاىل                                           :متهيد يف
  ١٩امسه ونسبه وكنيته وشهرته ولقبه ووالدته                                : املطلب األول
  ٢١مكانته العلمية                                                            : املطلب الثاين
  ٢٥عقيدته                                                : املطلب الثالث
  ٤٤شيوخه                                                                   : املطلب الرابع
  ٥٩تالميذه                                                                 : املطلب اخلامس
  ٦٦                                      مؤلفاته                           : املطلب السادس
  ٦٩وفاته                                                                    : املطلب السابع
  ٧١ثناء العلماء عليه                                                         : املطلب الثامن
  ٧٣                                                             يف الطهارة   : الباب األول

  ٧٥يف املياه واآلنية                                                            :  الفصل األول
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١٣٧٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  الصفحة  املوضوع
  ٧٧سلب طهورية املاء بالتغري اليسري بالطاهرات             :  املسألة األوىل 
قظ من النوم يؤثر هل غمس بعض يد املستي:  املسألة الثَّانية 
طهوريته؟                                                                                يف سلب املاء 

٨٢  

ن جناسة على غري حكم املاء املنفصل ع:  املسألة الثَّالثة 
عنها غري متغري بعد زوالـها به                                                          األرض إذا انفصل

٨٥  

حكم الطهارة باملاء الذي خلت به امرأة :  املسألة الرابعة 
  إلزالة جناسة                  

٨٨  

  ٩١حكم استعمال املاء املسخن بنجاسة                    :  املسألة اخلامسة 
  ٩٣طهارة جلد غري مأكول اللحم بالذَّكاة                               :  املسألة السادسة 

  ٩٨أكل اجللد املدبوغ                                                     : املسألة السابعة 
النجسة، فهل إذا اشتبهت األواين الطَّاهرة ب: املسألة الثَّامنة 

  يتحرى أو ال؟               
١٠٠  

  ١٠٧يف االستنجاء وإزالة النجاسة                                          : الـفـصل الثَّاين
  ١٠٩حكم االقتصار على املاء يف االستنجاء                                    : املسألة األوىل 

 هل األفضل يف االستنجاء  املاء أو األحجار :املسألة الثَّانية  
  حال االنفراد؟            

١١١  

  ١١٤حكم أثر حمل االستنجاء باحلجارة بعد النقاء                            : املسألة الثَّالثة 
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١٣٧٧ الفهارس العامة

  الصفحة  املوضوع
هل جيزئ االستنجاء باحلجارة إذا انسد : املسألة الرابعة 

  ه؟       املخرج وفتح غري
١١٧  

  ١١٨حكم املين                                                             : املسألة اخلامسة 
  ١٢٣حكم احلذاء واخلف بعد الدلك بالتراب                               : املسألة السادسة 
ء بعض كم يغسل احملل الذي أصابه ما: املسألة السابعة 

غسالت حمل جنس آخر قبل متام السبع؟                                                                     
١٢٦  

استخدام األشنان وحنوها بدل التراب يف : املسألة الثَّامنة 
  غسل جناسة الكلب هل جيزئ؟  

١٢٩  

  ١٣٣                                     يف الوضوء                          : الفصل الثَّالث
  ١٣٥                                              rحكم السواك للرسول  : املسألة األوىل 
  ١٣٧حكم غسل الكفني للقائم من نوم الليل                                 : املسألة الثَّانية 
  ١٤٠اء جديد لألذنني                                            حكم أخذ م: املسألة الثَّالثة 

حكم ارتفاع احلدث إذا نوى ما تسن له : املسألة الرابعة 
  الطهارة                       

١٤٧  

الصدغ وموضع التحذيف هل مها من : املسألة اخلامسة 
  الرأس أو من الوجه؟          

١٥٠  

حكم غسل اليد الزائدة أو األصبع الثابتة : ة املسألة السادس
  يف غري حمل الفرض إذا متيزت

١٥٤  
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١٣٧٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  الصفحة  املوضوع
  ١٥٦غسل الرأس بدل مسحه هل جيزئ ؟                                    : املسألة السابعة 

  ١٦١يف املسح على اخلفني                                        : الفصل الرابع
هل ميسح على خف لبسه على طهارة مسح : املسألة األوىل

  فيها على جبرية؟             
١٦٣  

  ١٦٤غسل اخلف هل جيزئ؟                                                   : ملسألة الثَّانيةا
ا كانت حكم املسح على العمامة غري احملنكة إذ: املسألة الثَّالثة

  ذات ذؤابة                
١٦٦  

  ١٦٩حكم املسح على اجلبرية                                                 : املسألة الرابعة
  ١٧٠حكم املسح على اللصوق                                               : املسألة اخلامسة
  ١٧٥                                                          يف التيمم     :  الفصل اخلامس
  ١٧٧هل يلزم عادم املاء طلبه من رفيقه                                       : املسألة األوىل 
  ١٧٩حكم قبول املاء هبة ملن ال جيده                                         : املسألة الثَّانية 

  ١٨١حكم التيمم للجرح يف سفر املعصية                                     : ملسألة الثَّالثة ا
  ١٨٣إذا نوى التيمم لنافلة فهل يصلي به فريضة                             : املسألة الرابعة 

إذا نوى استباحة الصالة مطلقاً فهل يصلي : املسألة اخلامسة 
ض والنفل أو النفل دون الفرض؟                                                                   الفر

١٨٥  

  ١٨٩ بتيمم النافلة                                  جلنازةهل تصلى صالة ا: املسألة السادسة 
  ١٩١                                 حكم التيمم للنجاسة                 : املسألة السابعة 
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١٣٧٩ الفهارس العامة

  الصفحة  املوضوع
  ١٩٤حكم التيمم قبل االستنجاء                                             : املسألة الثَّامنة 
  ١٩٩يف احليض                                                              : الفصل السادس
  ٢٠١إذا رأت املبتدأة دماً أمحر فهل يعد حيضاً ؟                            : وىل املسألة األ

إذا علمت املرأة املستحاضة قدر عادا : املسألة الثَّانية 
  ونسيت وقتها فما احلكم ؟    

٢٠٤  

  ٢٠٩حكم ستر الفرج عند مباشرة احلائض                             :  املسألة الثَّالثة 
هل تسقط كفارة وطء احلائض بالعجز عنها : املسألة الرابعة 

  ؟                          
٢١٢  

هل جتب كفارة وطء احلائض على الصيب : املسألة اخلامسة 
  ؟                            

٢١٦  

هل جتب كفارة وطء احلائض على اجلاهل : املسألة السادسة 
                   والناسي ؟ 

٢١٨  

  ٢٢١يف الصالة                                                                  : الباب الثاين
  ٢٢٣يف وجوب الصالة                                                        :  الفصل األول
  ٢٢٥؟                                     تارك الصالة هل يقتل كفراً أو حداً: املسألة األوىل
حكم قضاء املرتد للصالة اليت تركها زمن : املسألة الثَّانية

  ردته وقبلها                    
٢٣٥  

  ٢٤١يف األذان                                                                  : الفصل الثَّاين
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١٣٨٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  الصفحة  املوضوع
  ٢٤٣هل األفضل اإلمامة أو األذان؟                                            : ألة األوىلاملس

  ٢٤٨حكم األذان قاعداً لغري عذر                                              : املسألة الثَّانية
  ٢٥٢صحة األذان إذا مشى املؤذن حال أذانه               : املسألة الثَّالثة
  ٢٥٥يف شروط الصالة                                                         : الفصل الثَّالث
  ٢٥٧الصالة قبل تيقن دخول الوقت                                           : املسألة األوىل 
عتني جزءاً جتب من أدرك من وقت أوىل امو: املسألة الثَّانية

طرأ عليه عدم التكليف مث زال عنه  به عليه الصالة األوىل مث
  العذر بعد خروج وقت الثَّانية فهل يقضي الثَّانية؟    

٢٥٩  

  ٢٦١                                                         يف الصالةحد عورة األمة : املسألة الثَّالثة 
  ٢٦٨                                 ؟من مل جيد إال ثوباً جنساً فهل يصلي فيه : املسألة الرابعة 

  ٢٧٢الصالة إىل املقربة واحلش                                               : املسألة اخلامسة 
هل يصح استقبال اِحلجر  دون الكعبة ملن : املسألة السادسة

     فرضه معاينة البيت؟      
٢٧٦  

إذا مل جيد األعمى من يقلده وصلى فهل : املسألة السابعة
  يعيد إن أخطأ؟                 

٢٨٠  

  ٢٨٢اشتراط نية القضاء يف الفائتة                                             : املسألة الثَّامنة
  ٢٨٣                              اشتراط نية الفريضة يف الفرض            : املسألة التاسعة
  ٢٨٥هل تبطل الصالة بالتردد يف قطع النية؟                                 : املسألة العاشرة

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


١٣٨١ الفهارس العامة

  الصفحة  املوضوع
إذا شك يف النية وعمل عمالً من : املسألة احلادية عشرة

أعمال الصالة مع الشك فهل تبطل؟                              
٢٨٨  

  ٢٩١يف صفة الصالة                                                           : الفصل الرابع
  ٢٩٣حكم السجود على بعض الكف                                         : املسألة األوىل 
  ٢٩٤ود على ظاهر القدم                                         حكم السج: املسألة الثَّانية 
إذا ترك املصلي واواً أو حرفاً من تشهد ابن : املسألة الثَّالثة 

    فما احلكم؟                         tمسعود 
٢٩٦  

   يف التشهد eحكم الصالة على النيب : املسألة الرابعة 
  األخري  

٢٩٨  

 يف eالقدر ازئ من الصالة على النيب : امسة املسألة اخل
  التشهد                      

٣٠٥  

يف ) آل ( مكان ) أهل ( إجزاء إبدال : املسألة السادسة 
          يف التشهد eالصالة على النيب 

٣٠٨  

ما يسن فيه اجلهر أو اإلسرار من السالم : املسألة السابعة 
           لإلمام                

٣١٠  

  ٣١٥حكم نية اخلروج من الصالة بالسالم                                    : املسالة الثَّامنة 
  ٣١٧عمل القلب إنْ طال هل يبطل الصالة؟                                  : املسألة التاسعة
  ٣٢١                            يف سجود السهو                            : الفصل اخلامس
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١٣٨٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  الصفحة  املوضوع
  ٣٢٣احلكم إذا اختلف على اإلمام من ينبهه                                            : املسألة األوىل
إذا زاد اإلمام ركعة وجلس املأموم فهل ينتظر : املسألة الثَّانية

  اإلمام أو يفارقه؟                 
٣٢٥  

حكم صالة من قرأ يف الركوع أو السجود : سألة الثَّالثةامل
  عمداً                                  

٣٢٧  

إذا شك يف ترك واجب فهل يلزمه سجود : املسألة الرابعة
  السهو؟                                

٣٢٩  

  ٣٣١يف صالة التطوع                                : الفصل السادس
  ٣٣٣قضاء السنن الرواتب                                                    : املسألة األوىل 
  ٣٣٩صالة التراويح ليلة الشك                                                : املسألة الثَّانية 
  ٣٤٢الكعبة وداخلها                                        صالة النافلة فوق :املسألة الثَّالثة 
  ٣٤٧يف صالة اجلماعة                                                         : الفصل السابع

هل األفضل الصالة أول الوقت أو انتظار : املسألة األوىل 
  كثرة اجلماعة؟                 

٣٤٩  

إذا استووا يف القراءة والفقه من يقدم : انية املسألة الثَّ
  لإلمامة؟                          

٣٥١  

  ٣٥٦من يقدم صاحب البيت أو السلطان ؟                                   : املسألة الثَّالثة 
  ٣٥٩من األحق باإلمامة مالك البيت أو املستأجر ؟            :املسألة الرابعة 
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١٣٨٣ الفهارس العامة

  الصفحة  املوضوع
إذا وقف يف الصف رجل وامرأة فهل : املسألة اخلامسة 

  يكون الرجل فذاً؟               
٣٦٢  

حكم صالة من يلي املرأة من الرجال إذا : املسألة السادسة 
  وقفت يف صفهم            

٣٦٣  

 من حكم صالة اإلمام إذا كان أعلى: املسألة السابعة
  املأمومني                          

٣٦٨  

حكم صالة وإمامة من قرأ قراءة حتيل املعىن : املسألة الثَّامنة 
وعجز عن إصالحها فزاد على فرض القراءة جهالً أو نسياناً                                                  

٣٧٢  

  ٣٧٣ جهر اإلمام                                    حكم قراءة املأموم حال: املسألة التاسعة 
احلكم إذا استخلف من مل يدخل معه يف : املسألة العاشرة 

  الصالة وهو يف الركوع     
٣٧٦  

  ٣٧٩يف صالة أهل األعذار                                                    :   الفصل الثَّامن
مع بني الظهر والعصر يف اليوم حكم اجل: املسألة األوىل 

  املطري                           
٣٨١  

إذا زاد اإلمام يف صالة اخلوف انتظاراً غري : املسألة الثَّانية 
مشروع وبطلت صالته وجهل املأمومون حكم ذلك، فما 

  حكم صالم معه؟                             

٣٨٣  

  ٣٨٥ماعة يف حالة اخلوف الشديد                                  انعقاد اجل: املسألة الثَّالثة 
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١٣٨٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  الصفحة  املوضوع
  ٣٨٩يف صالة اجلمعة والعيدين                                                : الفصل التاسع
إذا خرج وقت اجلمعة قبل إمتام ركعة فهل : املسألة األوىل 

  يتمونـها مجعة؟           
٣٩١  

حكم صالة اجلمعة فيما قارب البنيان من : املسألة الثَّانية 
  الصحراء                      

٣٩٤  

  ٣٩٧حكم خروج النساء إىل صالة العيد                                      : املسألة الثَّالثة 
  ٤٠٣يف صالة الكسوف واالستسقاء                           : الفصل العاشر
  ٤٠٥إطالة السجود يف صالة الكسوف                                        : املسألة األوىل 
إذا فرغ من الصالة ومل ينجل الكسوف فهل : املسألة الثَّانية 

  تعاد الصالة؟               
٤٠٩  

  ٤١١                                    اخلطبة لصالة الكسوف              : املسألة الثَّالثة 
  ٤١٦حضور الصبيان لصالة الكسوف                                        : املسألة الرابعة 

  ٤١٧حضور العجائز لصالة الكسوف                                       : املسألة اخلامسة 
  ٤١٨ االستسقاء                                           اخلطبة يف صالة: املسألة  السادسة 

  ٤٢٤اخلروج لصالة االستسقاء صياماً                                       : املسألة  السابعة
  ٤٢٦خروج الصبيان املميزين لصالة االستسقاء                             : املسألة  الثَّامنة 

  ٤٢٨خروج العجائز لصالة االستسقاء                                      : تاسعة املسألة ال
  ٤٣١يف اجلنائز                                                         : الفصل احلادي عشر
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١٣٨٥ الفهارس العامة

  الصفحة  املوضوع
  ٤٣٣حكم غسل املرأة البن سبع سنني                      : املسألة األوىل 
  ٤٣٦استعمال املاء احلار لغري حاجة                                          : املسألة الثَّانية 
  ٤٣٨كيفية استخدام السدر يف غسل امليت                                   : املسألة الثَّالثة 
  ٤٤٢وحليته                                         حكم تسريح شعر امليت : املسألة الرابعة 

من صلى على جنازة هل يعيد الصالة : املسألة اخلامسة 
  عليها مرة ثانية؟                

٤٤٧  

الصالة على الغائب إذا كان يف أحد جانيب : املسألة السادسة 
  البلد بالنية               

٤٥١  

  ٤٥٤لصالة على من يف التابوت املغطَّى                                    ا: املسألة السابعة 
  ٤٥٩حكم وضع املضربة يف القرب                                            : املسألة الثَّامنة 

  ٤٦٧حكم الندب و النياحة                                               : املسألة التاسعة 
  ٤٦٧يف الزكاة والصيام واحلج واجلهاد                                        : الباب الثالث
  ٤٦٩يف الزكاة                                                                : الفصل األول
  ٤٧١يف زكاة بـهيمة األنعام                              : املبحث األول
  ٤٧٣ما جيب إخراجه من اإلبل إذا بلغت مائتني                              : املسألة األول 

ما جيب إخراجه إذا كان النصاب ِمراضاً أو : املسألة الثَّانية  
  ِصغاراً                   

٤٧٥  
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١٣٨٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  الصفحة  املوضوع
صاباً من بـهيمة األنعام، مث باع إذا ملك ن: املسألة الثَّالثة 

نصفه يف بعض احلول مشاعاً أو مميزاً واستدامت خلطته، فهل 
  ينقطع حول البائع أو ال؟                

٤٨١  

إذا أفرد بعض غنمه وباعه، فخلطه املشتري : املسألة الرابعة 
يف احلال بغنم األول، فهل ينقطع احلول؟                            

٤٨٣  

احلكم إذا أخرج بعض اخللطاء الزكاة دون : املسألة اخلامسة 
  باقيهم ودون إذنـهم     

٤٨٤  

  ٤٨٦حكم الزكاة يف الظِّباء                                                : املسألة السادسة
  ٤٨٩ألرض واألمثان                                      يف زكاة اخلارج من ا: املبحث الثَّاين
  ٤٩١احلبوب اليت جتب فيها الزكاة                                            : املسألة األوىل
  ٤٩٥الزكاة فيما جيتىن من املباح                                              : املسألة الثَّانية

  ٤٩٧املعترب يف حتديد النصاب الوزن أو الكيل؟                                : ألة الثَّالثةاملس
ضم زرع العام الواحد بعضه إىل بعض يف : املسألة الرابعة

  تكميل النصاب               
٥٠٠  

الواجب إخراجه مما سقي مبؤنة وبغريها إذا : املسألة اخلامسة
األخر                                                                               كان أحدمها أكثر من 

٥٠١  

الواجب إخراجه مما سقي مبؤنة وبغريها : املسألة السادسة
  وجهل مقدار كل منهما      

٥٠٤  
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١٣٨٧ الفهارس العامة

  الصفحة  املوضوع
  ٥٠٧هل يترك اخلارص لرب املال شيئاً؟              : املسألة السابعة
  ٥١٠ختميس الركاز املأخوذ من الذمي                                         : املسألة الثَّامنة

  ٥١٣مقدار ما يباح للمرأة من احلُِلي                                         : املسألة التاسعة
  ٥١٥احلُِلي احملرم                                             حكم الزكاة يف : املسألة العاشرة
  ٥١٧يف إخراج الزكاة                                                        : املبحث الثَّالث
إذا ادعى الشخص ما مينع وجوب الزكاة : املسألة األوىل 

  فهل يقبل قوله؟               
٥١٩  

إذا حال احلول على النصاب الذي اشتراه : لة الثَّانيةاملسأ
فعلى من الزكاة؟                                                                        فوجد فيه عيباً فرده،

٥٢١  

إذا دفع زكاته لإلمام طائعاً ونواها اإلمام دونه : املسألة الثَّالثة 
   فهل جتزيء؟           

٥٢٢  

إذا نقلت الزكاة إىل بلد تقصر إليه الصالة : املسألة الرابعة 
  فهل جتزيء؟                

٥٢٤  

  ٥٣٠املعترب يف إخراج زكاة النقدين من أحدمها                              : املسألة اخلامسة
  ٥٣١                               مقدار الفَرق بالرطل العراقي           : املسألة السادسة

إذا دفع زكاته معجلة إىل مستحقها مث تغري : املسألة السابعة
حال رب املال، فهل يرجع على الفقري بـها؟                                                           

٥٣٤  
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١٣٨٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  الصفحة  املوضوع
ق بشيء معين فحال عليه إذا نذر أنْ يتصد: املسألة الثَّامنة

احلول عنده، فهل جتب عليه زكاته؟                                                                       
٥٣٦  

ما جيوز إخراجه يف زكاة الفطر عند عدم : املسألة التاسعة
  األصناف املنصوص عليها    

٥٣٨  

  ٥٤٣                                                     يف الصيام            :  الفصل الثاين
  ٥٤٥يف النية يف الصيام                                                       : املبحث األول 
  ٥٤٧هل يلزم مع التعيني نية الوجوب                                         : املسألة األوىل 

  ٥٤٩إذا أتى بعد نية الصوم وقبل الفجر مبا يبطله                             : ألة الثَّانية املس
  ٥٥٢حكم من نوى اإلفطار                                                   : املسألة الثَّالثة 
  ٥٥٧يف أحكام اجلماع يف نـهار رمضان                   : املبحث الثَّاين

  ٥٥٩حكم من جامع يف يومني ومل يكفِّر                                       :املسألة األوىل 
وجوب القضاء والكفَّارة على من طلع عليه :املسألة الثَّانية 

الفجر وهو موجل فنـزع يف احلال                                                    
٥٦٢  

  ٥٦٧يف االعتكاف                                                            : املبحث الثَّالث
إذا خرج ِلما البد منه يف بيته فهل له األكل : املسألة األوىل

  فيه؟                         
٥٦٩  

  ٥٧٠                                              التفضيل بني مكة واملدينة  : املسألة الثَّانية
  ٥٧٧يف احلج                                                                 : الفصل الثالث
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١٣٨٩ الفهارس العامة

  الصفحة  املوضوع
  ٥٧٩يف وجوب احلج وصفته                                                   : املبحث األول

  ٥٨١هل احلج على الفور أو على التراخي؟                                    : األوىل املسألة
  ٥٩٢وجوب العمرة على املكِّي                                                :املسألة الثَّانية 
  ٥٩٥احلكم فيمن حج عن غريه ومل حيج عن نفسه                    :املسألة الثَّالثة 
  ٦٠١حكم احلج مع وجود خفارة يف الطريق                                  :املسألة الرابعة 

حتليل السيد عبده إذا أحرم من غري ِإذنه :املسألة اخلامسة 
  بنذر أو تطوع                 

٦٠٤  

ذنه حتليل الويل  مولِّيته إذا أحرمت من غري ِإ:املسألة السادسة 
  بتطوع                    

٦٠٧  

  ٦٠٩حكم الطواف راكباً لغري عذر                                          :املسألة السابعة 
  ٦١٥املقدار الذي جيب األخذ منه من الرأس                                  :املسألة الثَّامنة 
  ٦١٩ورات اإلحرام                                           يف املواقيت وحمظ: املبحث الثَّاين

  ٦٢١احلكم إذا أحرم باحلج قبل أشهره                                        :املسألة األوىل 
احلكم إذا جلس يف مكان فيه طيب ليشم :املسألة الثَّانية 

  الطِّيب                         
٦٢٩  

حكم لبس اِملنطَقة حال اإلحرام إذا كانت :لثَّالثة املسألة ا
  فيها نفقة                     

٦٣٢  
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١٣٩٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  الصفحة  املوضوع
احلكم إذا كانا قاتل الصيد واملتسبب يف قتله :املسألة الرابعة 

  حمرمني                    
٦٣٣  

  ٦٣٨                          احلكم إذا قتل الصيد دفاعاً عن نفسه        : املسألة اخلامسة
  ٦٤٣يف الفدية وجزاء الصيد واهلدي واإلحصار                             : املبحث الثَّالث 
وجوب فدية الوطء يف الفرج على املرأة :املسألة األوىل 

  املطاوعة                        
٦٤٥  

 اهلدي، مث وجده من وجب عليه الصيام لعدم:املسألة الثَّانية 
قبل الشروع يف الصيام،فهل جيزئ  عنه الـهدي؟                                                    

٦٤٨  

  ٦٤٩اشتراك اجلماعة يف قتل الصيد                                            :املسألة الثَّالثة 
ل له من الطري إذا كان مقدار الفدية فيما ال مث:املسألة الرابعة 

  أكرب من احلمام     
٦٥٣  

  ٦٥٦هل جتزئ اجلَماء يف الـهدي واألضحية؟                               :املسألة اخلامسة 
  ٦٥٧ما يتحلل به من فاته احلج                                             :املسألة السادسة 

  ٦٦٥د وأحكام أهل الذمة                                             يف اجلها: الفصل الرابع
من مات من املهادنني بعد احلول، هل تؤخذ : املسألة األوىل

  اجلزية من تركته؟           
٦٦٧  

املقدار الذي يؤخذ منه العشر إذا اجتر احلريب : املسألة الثَّانية
  أو الذمي إىل املسلمني     

٦٧٠  
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١٣٩١ الفهارس العامة

  الصفحة  وضوعامل
هل يؤخذ العشر من الذمي كلما دخل : املسألة الثَّالثة

  للتجارة؟                         
٦٧٣  

  ٦٧٦حكم ما أحياه الذمي                                                   : املسألة الرابعة
  ٦٨١دخول أهل الذمة احلرمني لغري الضرورة       : املسألة اخلامسة
  ٦٨٤إقامة حد الزىن على أهل الذمة                                        : املسألة السادسة

  ٦٩١يف املعامالت                                                              : الباب الرابع
  ٦٩٣                                                  يف البيوع              : الفصل األول
  ٦٩٥حكم بيع لنب اآلدميات                                                  : املسألة األوىل
  ٦٩٨حكم اشتراط رهن املبيع على مثنه                                       : املسألة الثَّانية

  ٧٠٠ثبوت خيار الشرط يف الضمان والكفالة                                  :لثةاملسألة الثَّا
  ٧٠٣الطلع هل هو مناء متصل أو مناء منفصل؟                                : املسألة الرابعة

إذا أُبر بعض النخل دون بعض، فلمن تكون : املسألة اخلامسة
  مثرة النخل؟               

٧٠٦  

  ٧٠٩حكم بيع العرايا يف الثمار غري التمر                                  : املسألة السادسة
  ٧١٣حكم بيع النوى بتمر فيه نوى، وحنوه                                  : املسألة السابعة

حكم اشتراط كون احلَصاد واجلَذاذ واللقاط : املسألة الثَّامنة
  لبائع                  على ا

٧١٧  
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١٣٩٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  الصفحة  املوضوع
صالح بعض مثر الشجرة هل يكون صالحاً : املسألة التاسعة

لسائر النوع الذي يف البستان؟                                                                       
٧١٩  

  ٧٢٣                                     حكم التسعري                      : املسألة العاشرة
  ٧٢٧يف الصلح والوكالة واحلجر                                               : الفصل الثَّاين

املصاحلة على دخول أغصان شجره يف هواء : املسألة األوىل
                          بعوضغريه 

٧٢٩  

بعت الثوب وقبضت الثمن، :لوكيلإذا قال ا: املسألة الثَّانية
  فهل يقبل قوله؟    . فتلف

٧٣٢  

إذا اختلف املوكِّل والوكيل جبعل يف رد الوكيل :املسألة الثَّالثة
إىل املوكِّل، فهل يقبل قول الوكيل؟                                                      ما وكِّل فيه

٧٣٤  

علَّق مبال احملجور عليه حق شفعة، فهل إذا ت: املسألة الرابعة
ملن وجد عني  ماله الرجوع فيه؟                                                                       

٧٣٦  

من وجد ماله بعينه عند احملجور عليه وبه : املسألة اخلامسة
                                             زيادة منفصلة، فلمن تكون الزيادة؟                       

٧٤٠  

إذا غرس احملجور عليه أرضاً أو بىن فيها، : املسألة السادسة
وامتنع املفلس والغرماء عن القلع، وامتنع البائع عن دفع 

  القيمة، فهل للبائع الرجوع فيها؟             

٧٤٤  
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١٣٩٣ الفهارس العامة

  الصفحة  املوضوع
  ٧٤٧ واملساقاة والسبق                                            يف اإلجارة: الفصل الثَّالث
احلكم إذا أكراه كل شهر بدرهم بدون حتديد : املسألة األوىل

  املدة                      
٧٤٩  

  ٧٥٣أكثر مدة تصح إليها اإلجارة                                            : املسألة الثَّانية
  ٧٥٧املساقاة ، هل هي عقد جائز أو الزم؟                                   : لة الثَّالثةاملسأ

  ٧٦٠املسابقة، هل هي عقد جائز أو الزم؟                                   : املسألة الرابعة
  ٧٦٣يف الشفعة والغصب                                        : الفصل الرابع
  ٧٦٥الشفعة فيما عوضه غري املال                                             : املسألة األوىل
املشفوع فيه فيما عوضه غري املال هل يؤخذ : املسألة الثَّانية

بقيمته أو قيمة مقابلة من مهر أو  دية؟                                             
٧٦٧  

  ٧٦٩الوقت الذي تصح فيه املطالبة بالشفعة                                   : املسألة الثَّالثة

  ٧٧٢فهل تسقط؟                                 . إذا ترك الويل شفعة للصيب: املسألة الرابعة

 يف يد احلكم إذا تلف الشقْص أو بعضه: املسألة اخلامسة
       مث أراد الشفيع األخذ بعد تلف بعضهاملشتري

٧٧٦  

ما يلزم الغاصب إذا خلط الشيء املغصوب : املسألة السادسة
  مباله على وجه ال يتميز     

٧٧٩  

  ٧٨١يف الشركة                                                              : الفصل اخلامس
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١٣٩٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  الصفحة  املوضوع
ومل يذكر . يل ثلث الربح: إذا قال رب املال: سألة األوىلامل

نصيب العامل، فهل تصح املضاربة؟                                                                     
٧٨٣  

من تقدم بينته حال االختالف يف اجلزء : املسألة الثَّانية
  املشروط للعامل؟                 

٧٨٤  

اشتراط عمل رب املال مع املضارب، هل : املسألة الثَّالثة
  يصح؟                          

٧٨٥  

  ٧٨٨من يقبل قوله يف رد مال رب املال إليه؟                                 : املسألة الرابعة
  ٧٩٣                         يف اللقيط                                     : الفصل السادس

حكم اإلنفاق على اللقيط مما وجد معه بغري :املسألة األوىل
  إذن احلاكم                   

٧٩٥  

  ٧٩٧إحلاق اللقيط بأكثر من اثنني إذا ادعوه                                   : املسألة الثَّانية
يط عمن ادعاه أو أشكل إذا نفت القافة اللق: املسألة الثَّالثة

عليهم أو اختلفوا، فكيف ينتسب؟                                                              
٨٠٠  

يف الوقف والوصايا واملواريث وأمهات : الفصل السابع
  األوالد                           

٨٠٧  

والد إذا أوقف على أوالده، هل يدخل أ:  املسألة األوىل
  البنات؟                         

٨٠٩  
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١٣٩٥ الفهارس العامة

  الصفحة  املوضوع
إذا أوقف على ولد ولده، هل يدخل أوالد : املسألة الثَّانية

  البنات؟                       
٨١١  

  ٨١٥احلكم إذا أوقف ومل يذكر سبيله                                         : املسألة الثالثة
ى له بعد املوِصي وقبل القبول : ابعةاملسألة الرإذا مات املوص

والرد، هل يقوم وارثه مقامه؟                                                                       
٨١٨  

  ٨٢١حكم الوصية للقاتل                                                    : املسألة اخلامسة
  ٨٢٥حكم الوصية للعبد                                                    : السادسةاملسألة 

إذا أوصى ملواليه وله مواٍل من فوق ومواٍل : املسألة السابعة
  من أسفل، فلمن الوصية؟   

٨٢٩  

احلكم يف املعني إذا أوصى لرجل مبعني وآلخر : املسألة الثَّامنة
  ثة     مبشاع، وأجازه الور

٨٣١  

هل يرث املقَر به إذا كان حيجب املِقر : املسألة التاسعة
  حجب حرمان                   

٨٣٢  

  ٨٣٥إذا قتل العادل الباغي، فهل يرثه؟                                      : املسألة العاشرة
 ولد إذا ملَك أمةً حامالً فهل تصبح أم: املسألة احلادية عشرة

  له؟                        
٨٣٨  

  ٨٤٣يف النكاح والطالق وما يتعلق بـهما                                   : الباب اخلامس
  ٨٤٥يف النكاح                                                                : الفصل األول
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١٣٩٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  الصفحة  املوضوع
  ٨٤٧لنكاح وأركانه وشروطه                                       يف حكم ا: املبحث األول
حكم نكاح من وجد الطَّول ومل خيف العنت : املسألة األوىل

  وله شهوة                   
٨٤٩  

  ٨٥٢حكم نكاح من وجد الطَّول وخاف العنت                               : املسألة الثَّانية
  ٨٥٤انعقاد النكاح بلفظ الـهبة والتمليك                                    : الثَّالثةاملسألة 

حكم إجبار الثيب العاقلة اليت لـها تسع : املسألة الرابعة
  سنني فأكثر ومل تبلغ          

٨٦٠  

  ٨٦٤حكم تزويج احلاكم للمجنون إذا كان وليه                     : املسألة اخلامسة
  ٨٦٦احلكم إذا مل يكن للمجنونة ويل إال احلاكم                            : املسألة السادسة
  ٨٦٨الوصية بوالية النكاح                                                  : املسألة السابعة
  ٨٧٥صداقها                                حكم النكاح إذا جِعل عتق املرأة : املسألة الثَّامنة

حكم نكاح النساء اللوايت فارقهن الرسول : املسألة التاسعة
e                يف حياته   

٨٧٩  

 بال ويل وال شهود eحكم زواج النيب : املسألة العاشرة
  ويف زمن اإلحرام              

٨٨١  

  ٨٨٤ للكتابية                                    eحكم نكاح النيب : املسألة احلادية عشرة
  ٨٨٧يف العيوب يف النكاح                                                     : املبحث الثَّاين
  ٨٨٩ثبوت اخليار يف النكاح بالبخر                                            : املسألة األوىل
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١٣٩٧ الفهارس العامة

  لصفحةا  املوضوع
  ٨٩٢احلكم لو حدث العيب بعد العقد                                         : املسألة الثَّانية
  ٨٩٥يف الــصــداق                                                     : املبحث الثَّالث
إذا تزوج نساء مبهر واحد، فكيف يقْسم املهر : املسألة األوىل

؟                    بينهن  
٨٩٧  

  ٨٩٩حكم النكاح إذا كان الصداق حمرماً                                     : املسألة الثَّانية
حكم مطالبة الصغرية اليت ال تصلح لالستمتاع : املسألة الثَّالثة

مبهرها، ومنع نفسها قبل القبض                                        
٩٠٣  

احلكم إذا تربعت املرأة بتسليم نفسها مث : املسألة الرابعة
  أرادت املنع                    

٩٠٥  

احلكم إذا أعسر الزوج باملهر احلال قبل : املسألة اخلامسة
  الدخول                       

٩٠٨  

الزوج باملهر احلال بعد احلكم إذا أعسر : املسألة السادسة
  الدخول                      

٩١١  

  ٩١٥يف اخلُلْع                                                                : املبحث الرابع

  ٩١٧اشتراط الرجعة يف اخلُلْع                                                 : املسألة األوىل

احلكم إذا قدر الزوج للوكيل العوض يف اخلُلْع : لة الثَّانيةاملسأ
  فنقص منه                

٩١٩  
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١٣٩٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  الصفحة  املوضوع
هل لوكيل الزوج يف اخلُلْع أنْ خيالع املرأة بأقل : املسألة الثَّالثة

  من مهرها عند اإلطالق؟  
٩٢١  

  ٩٢٥                                        يف الطَّالق                         : الفصل الثَّاين
  ٩٢٧حكم طالق الصيب املميز العاقل                                           : املسألة األوىل
  ٩٣١صريح لفظ الطَّالق                                                       : املسألة الثَّانية
هذا : هل يقع الطَّالق إذا لطم امرأته وقال: ةاملسألة الثَّالث

  طالقك؟                       
٩٣٥  

  ٩٣٧أنا منك طالق؟                                   : هل يقع الطَّالق بقوله: املسألة الرابعة
ونوى . أنِت طالق طلقة يف طلقتني: إنْ قال: املسألة اخلامسة

؟                                                                      موجبه عند احلساب فكم يقع
٩٤٠  

. أنِت طالق ثالثة أنصاف طلقتني: إنْ قال: املسألة السادسة
  فكم يقع؟                   

٩٤٢  

  ٩٤٤حكم االستثناء من عدد الطَّالق                                        : املسألة السابعة
واستثىن واحدة . نسائي طوالق: احلكم إذا قال: املسألة الثَّامنة

  بقلبه                      
٩٤٧  

بفتح (أنِت طالق أنْ قمت : إذا قال النحوي: املسألة التاسعة
فهل يقع طالقه؟                                                                      ). الـهمزة

٩٤٩  
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١٣٩٩ الفهارس العامة

  الصفحة  املوضوع
كلما : وقوع الطلقة الثَّالثة إذا قال لزوجته: املسألة العاشرة

فولدت ثالثة أوالد واحداً بعد آخر . ولدِت فأنِت طالق
  حبمل واحد                                          

٩٥٠  

أنِت طالق إنْ شاء : احلكم إذا قال: املسألة احلادية عشرة
مات أو جن قبل املشيئة                                                                              ف. زيد

٩٥٣  

هل تعود الصفة املعلَّق عليها الطَّالق يف : املسألة الثَّانية عشرة
النكاح الثَّاين إذا وجدت يف زمن البينونة؟                                        

٩٥٤  

احلكم إذا تبين أنَّ املطلَّقة غري اليت : املسألة الثَّالثة عشرة
  وقعت عليها القرعة            

٩٥٧  

إذا نادى امرأته فأجابته امرأته األخرى : املسألة الرابعة عشرة
فعلى من يقع الطَّالق؟                              . أنِت طالق: فقال

٩٦٠  

تزوجتها أو : هل حتصل الرجعة بقوله: املسألة اخلامسة عشرة
  نكحتها؟                  

٩٦٢  

  ٩٦٥هل حتصل الرجعة بالوطء؟                                      : املسألة السادسة عشرة
  ٩٧٠لردة                                          حكم االرجتاع يف ا: املسألة السابعة عشرة

  ٩٧٥يف اإليالء والظهار واللعان والعدد                                       : الفصل الثالث

  ٩٧٧يف اإليالء                                                                : املبحث األول
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١٤٠٠ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  الصفحة  املوضوع
مىت حتتسب مدة اإليالء من الرجعية يف : املسألة األوىل

  عدتـها؟                         
٩٧٩  

  ٩٨١هل حينث املؤِلي إذا وطئ وهو جمنون؟                                    : املسألة الثَّانية
  ٩٨٥يف الظِّهار                                         : املبحث الثَّاين
  ٩٨٧احلكم إذا ظاهر من نسائه بكلمات                                      : املسألة األوىل
احلكم إذا ظاهر من زوجته األمة مث اشتراها : املسألة الثَّانية
كفِّر                قبل أنْ ي  

٩٩٠  

فهل يكون . ظهر أجنبيةأنِت علي ك: إذا قال: املسألة الثَّالثة
  ظهاراً؟                    

٩٩٣  

إذا أعتق نصفي عبدين، فهل جيزئ يف كفَّارة : املسألة الرابعة
  الظِّهار؟                    

٩٩٦  

إذا قدم للمساكني ستني مداً فقبلوه، فهل : املسألة اخلامسة
  جيزئ؟                       

١٠٠١  

  ١٠٠٤احلكم إذا ظاهر من زوجته مراراً ومل يكفِّر                            : دسةاملسألة السا
  ١٠٠٩يف اللِّعان                                                               : املبحث الثَّالث
  ١٠١١إمكانية اللِّعان لنفي الولد بدون القذف بالزىن                : املسألة األوىل
  ١٠١٤حكم نفي الولد لعدم الشبه                                              : املسألة الثَّانية
  ١٠٢٠حكم إحلاق الولد بابن عشر سنني فصاعداً                               : املسألة الثَّالثة
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١٤٠١ الفهارس العامة

  الصفحة  املوضوع
  ١٠٢٣                                                             يف الِعدد    : املبحث الرابع
  ١٠٢٥الِعدة يف النكاح الفاسد                                                  : املسألة األوىل
  ١٠٢٦                                          باألشهروقت ابتداء الِعدة : املسألة الثَّانية
  ١٠٢٩يف الرضاع والنفقات                                                     : الفصل الرابع
ثبوت حرمة الرضاع باللَّنب الثائب بوطء زىن : املسألة األوىل

بني الزاين ومن رضع ِمن ذلك اللَّنب                                               
١٠٣١  

  ١٠٣٣انتشار احلرمة باللَّنب الذي ثاب من غري محل                              : املسألة الثَّانية
  ١٠٣٦انتشار احلرمة بلنب اخلنثى املُشِكل                                        : املسألة الثَّالثة

،  مث عاد الثدي بغري اختيارهإذا ترك الرضيع: املسألة الرابعة
  هل حيتسب رضعة؟                 

١٠٣٩  

  ١٠٤٢  ثبوت احلرمة باللَّنب املشوب بغريه : املسألة اخلامسة
  ١٠٤٥انتشار احلرمة باحلقنة                                                  : املسألة السادسة
 أمهات أوالد فارضعن إذا كان لرجل مخس: املسألة السابعة

  طفالً، فهل تثبت األبوة؟    
١٠٤٨  

إذا منعت املرأة نفسها بعد الدخول حىت : املسألة الثَّامنة
تقبض املهر احلال، فهل لـها  نفقة؟                                                                       

١٠٥٠  

  ١٠٥٣                                                    يف اجلنايات واحلدود: الباب السادس
  ١٠٥٥يف اجلنايات                                                             :  الفصل األول
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١٤٠٢ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  الصفحة  املوضوع
إذا غرزه بإبرة يف غري مقتل ومات يف احلال، : املسألة األوىل

  فهل يعد قتل عمد؟        
١٠٥٧  

احلكم إذا جرح مسلم ذمياً أو حر عبداً مث : املسألة الثَّانية
  أسلم اروح أو عتق ومات   

١٠٦٠  

احلكم إذا رمى مسلم عبداً ذمياً فلم يقع به : املسألة الثَّالثة
السهم حىت أسلم وعتق فمات                                                                         

١٠٦٢  

يقتص له : ، وقيلعدإذا قطع من نصف السا: املسألة الرابعة
من الكوع، فهل له أرش الباقي؟                                                                    

١٠٦٦  

فأخرج يساره عمداً . أخرج ميينك: إذا قال: املسألة اخلامسة
  فقطعها فهل جتزئ؟        

١٠٦٧  

هل يقتص لذكر العنني واخلصي من ذكر : املسألة السادسة
  الفحل؟                      

١٠٧٠  

إذا اقتص من معيب لصحيح، فهل جيب مع : املسألة السابعة
  القصاص أرش؟             

١٠٧٤  

من له يدان على كوعيه وتساوتا يف البطش، : املسألة الثَّامنة
ليمة؟                                                                    فهل يقتص منهما لليد الس

١٠٧٧  

إذا اختلف اجلاين وويل اجلناية يف شلل عضو : املسألة التاسعة
  وصحته، فمن يقبل قوله؟  

١٠٧٨  
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١٤٠٣ الفهارس العامة

  الصفحة  املوضوع
إذا اقتص من الـهامشة مبوضحة، فهل جيب : املسألة العاشرة

           مع القصاص أرش؟
١٠٨١  

إذا أوضح إنسان إنساناً يف بعض : املسألة احلادية عشرة
رأسه، ومقداره يف رأس املوِضح مجيع رأسه وزيادة، فهل 

  للزائد أرش؟                                   

١٠٨٣  

 مث اً من ميني رجل احلكم إذا قطع إصبع: املسألة الثَّانية عشرة
          مييناً آلخر            

١٠٨٥  

احلكم إذا قطع اليد الكاملة ذو إصبع : املسألة الثَّالثة عشرة
  زائدة                       

١٠٨٦  

ونصب آخر سكيناً متعدياً إذا حفر بئراً : املسألة الرابعة عشرة
السكني فمات، تلك البئر على تلك فوقع إنسان يف كذلك، 

                 فمن  يضمن؟                      

١٠٨٨  

  ١٠٩١يف الديات                                                               :  الفصل الثاين
  ١٠٩٣الواجب يف القتل العمد                                                  : املسألة األوىل
قت مث أسقطت احلكم إذا ضرب بطن أمة فعت: املسألة الثَّانية

  اجلنني                      
١١٠٠  

  ١١٠٣يف كفَّارة القتل                                                         : الفصل اَّلثالث
  ١١٠٥الكفَّارة يف القتل العمد                                                  : املسألة األوىل
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١٤٠٤ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  الصفحة  املوضوع
  ١١٠٩اإلطعام يف كفَّارة القتل                                                  : املسألة الثَّانية
  ١١١٣يف القسامة                                                               : الفصل الَّرابع
  ١١١٥من الذي حيلف من عصبة القتيل يف القسامة؟     : املسألة األوىل
إذا ويل الدم يف القسامة اثنان أحدمها مكلَّف : املسألة الثَّانية

واآلخر غري مكلَّف،فكم حيلف املكلَّف ليستحق نصيبه؟                                              
١١١٨  

  ١١٢١يف احلدود                                      : الفصل اخلامس
  ١١٢٣يف حد الزىن                                                             : املبحث األول
  ١١٢٥اجلمع بني الرجم واجللد يف حد الزىن                                     : املسألة األوىل
بالوطء يف نكاح خمتلف يف صحته حكم احلد : املسألة الثَّانية

  إذا اعتقد حترميه            
١١٣١  

اعتبار ذكر املكان واملرأة املزين بـها يف : املسألة الثَّالثة
  الشهادة على الزىن             

١١٣٣  

احلكم إذا شهد أربعة على الزىن فرجع : املسألة الرابعة
                 أحدهم قبل احلد  

١١٣٦  

وجوب احلد إذا شِهد على أحد بزىن قدمي : املسألة اخلامسة
  أو أقر به                    

١١٣٩  

  ١١٤٣يف حد القذف                                                           : املبحث الثَّاين
  ١١٤٥ قذفاً صرحياً؟      دعهل ي. زىن فرجك: إذا قال: املسألة األوىل
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١٤٠٥ الفهارس العامة

  الصفحة  املوضوع
 قذفاً دعهل ي. زنت يداك أو رجالك: إذا قال: املسألة الثَّانية

  صرحياً؟                  
١١٤٦  

 قذفاً دعهل ي. أنت أزىن الناس: إذا قال: املسألة الثَّالثة
  صرحياً؟                       

١١٤٨  

اذفاً ق دعهل ي. أنت أزىن من فالنة: ذا قالإ: املسألة الرابعة
  لفالنة؟                    

١١٥٠  

. يا زاين: أو المرأة. يا زانية: إذا قال لرجل: املسألة اخلامسة
عهل يقذفاً صرحياً؟    د   

١١٥١  

 دعهل ي). مهموزاً(زنأت يف اجلبل : إذا قال: املسألة السادسة
    قذفاً صرحياً؟          

١١٥٥  

  ١١٥٩يف حد السرقة                                                          : املبحث الثَّالث
  ١١٦١قطع املستأمن بالسرقة من مال املسلم                                           : مسألة

  ١١٦٥                                  يف حد الردة                          : املبحث الرابع
  ١١٦٧حكم استرقاق من وِلد بعد الردة                                               : مسألة

  ١١٧١يف األميان والنذور واألطعمة والصيد                                     : الباب السابع

  ١١٧٣نذور                                                       يف األميان وال: الفصل األول

  ١١٧٥وأطلق ومل ينِو مييناً                          . أعزم باهللا: احلكم إذا قال: املسألة األوىل
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١٤٠٦ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  الصفحة   املوضوع
إذا حلف ال يأكل الشحم فأكل شحم : املسألة  الثَّانية

        الظهر، فهل حينث؟       
١١٧٦  

إذا حلف ليضربنه مائة سوط، فجمعها فضربه : املسألة الثَّالثة
ضربة واحدة،فهل يرب  يف ميينه بذلك؟                                                                

١١٧٨  

إذا حلف ال يفارقه حىت يستويف حقَّه، فقضاه : املسألة الرابعة
 فارقه، فهل حينث؟                                                            ضاً مثوععن حقِّه 

١١٨٣  

  ١١٨٥يف األطعمة والصيد                                                      : الفصل الثَّاين
  ١١٨٧حكم حيوان البحر                                               : املسألة األوىل
  ١١٩٢حكم أكل امليتة للمضطر                                               : املسألة الثَّانية
إذا ذبح الكتايب حيواناً حيلُّ له، فهل حترم علينا : املسألة الثَّالثة

  الشحوم احملرمة عليهم؟ 
١١٩٥  

 الصيد بصدمه أو احلكم إذا قتل احليوان املعلَّم: املسألة الرابعة
  خنقه                   

١١٩٩  

احلكم إذا استرسل الكلب بنفسه فصاح به : املسألة اخلامسة
صاحبه وأغراه على الصيد ومسى فازداد عدوه                                                 

١٢٠٤  

  ١٢٠٩                         يف القضاء والشهادات واإلقرار                 : الباب الثامن
  ١٢١١فـي الـقضاء والشهادات                                             : الفصل األول
  ١٢١٣األفضل ملن طُِلب للقضاء ووِجد غريه                                   : املسألة األوىل
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١٤٠٧ الفهارس العامة

  الصفحة  املوضوع
  ١٢١٦  اب القاضي إىل القاضي حكم كت: املسألة الثَّانية

حكم الشهادة باالستفاضة يف احلدود : املسألة الثَّالثة
  والقصاص                        

١٢١٩  

حكم الشهادة بامللك ملن يراه يتصرف يف : املسألة الرابعة
الشيء تصرف املالَّك وهو يف يده                                                

١٢٢١  

  ١٢٢٣حكم شهادة الصبيان                                                : املسألة اخلامسة
  ١٢٢٩حكم شهادة العبد يف احلدود والقصاص                             : املسألة السادسة
  ١٢٣٣                                  قبول اجلرح املطلق قبل بيان سببه  : املسألة السابعة
  ١٢٣٧فـي اإلقـرار                                                         : الفصل الثَّاين
  ١٢٣٩حكم اإلقرار حلمل امرأة                                               : املسألة األوىل
مل وأطلق، فولدت ذكراً وأنثى، إذا أقر حل: املسألة الثَّانية

  فكيف يقسم املال بينهما؟  
١٢٤١  

  ١٢٤٢احلكم إنْ أقر ملسجد أو مقربة أو طريق وأطلق                         : املسألة الثَّالثة
بالنصب، . له علي كذا وكذا درمهاً: إذا قال: املسألة الرابعة

  فكم يلزمه؟              
١٢٤٤  

فهل يكون . له عندي متر يف جراب: إذا قال:  اخلامسةاملسألة
  مقراً باجلراب؟          

١٢٤٧  
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١٤٠٨ أحمد بن محمد الرفاعي .   د–االختيارات الفقهية البن حامد 

  الصفحة  املوضوع
له علي ألف إال مخسني : احلكم إذا قال: املسألة السادسة

  درمهاً                        
١٢٥٠  

  ١٢٥٣                        اخلامتة                                                         
  ١٢٥٧الفهارس العامة                                                                       

  ١٢٥٩فهرس اآليات القرآنية الكرمية                                                         
  ١٢٧١                                          فهرس األحاديث واآلثار                    

  ١٢٨٩فهرس األعالم                                                                         
  ١٣٠٥فهرس الكلمات الغريبة                                                               

  ١٣١٣                                                           فهرس املصادر واملراجع    
  ١٣٧٣فهرس املوضوعات                                                                    
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